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Förslag till stadgeändringar 
För beslut 1:a gången av Dis årsmöte 2021-03-13. 

Styrelsen föreslår nedanstående stadgeändringar. Syftet med ändringarna är att förtydliga 

hur föreningsmöte på distans ska gå till. 

Ny text är skriven med fetstil. Övrig text är oförändrad jämfört med nuvarande stadgar, 

senast ändrade 2015. 

 

Förslag till ny lydelse för §7 
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmöte. 

Alla medlemmar äger rätt att närvara vid föreningsmöte och har yttrande-, förslags- och 

rösträtt. DIS styrelse äger därutöver rätt inbjuda annan person till föreningsmöte. Sådan 

person har yttranderätt. Om styrelsen så finner lämpligt, må även massmedia beredas 

möjlighet att följa förhandlingar vid föreningsmöte. 

Styrelsen får besluta att föreningsmöte ska äga rum som fysiskt möte, eller som 

distansmöte, eller som en kombination av dessa. Medlem, som närvarar på 

distans, har samma rättigheter och skyldigheter som fysiskt närvarande 

medlem. 

Styrelsen ansvarar för att rimliga kontroller av identitet och medlemskap 

genomförs oberoende av mötesform. 

 

Förslag till ny lydelse för §8 
Årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång. Kallelse till årsmöte utfärdas 

skriftligen av DIS styrelse med angivande av datum och plats för mötet, samt metod för 

distansmöte om sådant förekommer. Till kallelsen fogas minst förslag till dagordning, 

redogörelse för ärenden som av DIS styrelse hänskjutits till årsmötet för avgörande eller 

såsom övrig punkt upptagits på dagordningen. Inkomna motioner och styrelsens yttrande 

över motionerna ska bifogas kallelsen eller publiceras i föreningens tidskrift eller hemsida på 

Internet senast tre veckor före årsmötet. Mötet är beslutsmässigt förutsatt att kallelse avsänts 

till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet. 

 

Förslag till ny lydelse för §11 
Föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som efter stadgeenlig kallelse 

deltar i mötet. Endast personligen närvarande medlem har rösträtt. Detta gäller oavsett 

om närvaro sker fysiskt eller på distans. 
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Medlem, som anmält förhinder att närvara vid under föreningsmöte företaget upprop men 

senare anländer, skall ändock tas upp i den röstlängd, som fastställes av mötet. 

Röstning sker öppet. Vid val skall sluten omröstning ske, om så begärs. 

Beslut fattas med enkel majoritet, utom i frågor som anges i §§ 24 och 25. Om antalet röster 

är lika, vinner den mening som biträdes av mötesordföranden vid föreningsmötet utom vid 

val, då lottning sker. 

Väcks vid föreningsmöte förslag till ärende, som inte finns upptaget på dagordningen, må 

ärendet - om mötet så beslutar – tas upp till överläggning men ej till beslut. 

Styrelsen ansvarar för att en lämplig metod används vid omröstningar, oavsett 

om det är öppen eller sluten omröstning och om närvaro sker fysiskt eller på 

distans. 
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