
Förslag på dagordning för Berättarnätet Sveriges extra årsmöte 8 oktober 2016 i Stockholm
9.00 – 9.30 i Brantingrummet i ABF huset Sveavägen 41 Stockholm

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av sekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Godkännande av dagordningen
6. Fastställande av röstlängd
7. Mötets stadgeenliga utlysande
8. Motioner

    a. Proposition från styrelsen angående stadgeändring av medlemsformer. Årsmötet 23/4 2016 
röstade ja till denna proposition. För stadgeändring behövs att ytterligare ett årsmöte röstar 
ja. Se förslaget nedan.

9. Övriga frågor
   10. Mötets avslutande
———————————————————————————————
Förslag från styrelsen angående ändring av stadgarna 
 
I våra stadgar under §2 MEDLEMSKAP står det att ”endast juridiska personer, ej individer, äger 
rätt att erhålla medlemskap.” Detta medför att enskilda personer som bor på orter där det inte finns 
någon berättarförening inte kan vara medlemmar i BNS.

Styrelsen förslår därför en ändring i stadgarna som gör att även dessa personer bli medlemmar i 
BNS genom ett stödmedlemskap. 
 
Styrelsen föreslår 
att byta ut innehållet i § 2 MEDLEMSKAP och § 3 FÖRENINGSMÖTE till:  
(Röd text = styrelsens ändringsförslag)

§ 2 MEDLEMSKAP
”Medlemskap erhålles genom att betala årsavgiften till Berättarnätet Sverige. Avgiften fastställes av 
årsmötet. Föreningen har två sorters medlemsskap.

1. Ordinarie medlemskap. Endast juridiska personer, ej individer, äger rätt att erhålla ordinarie 
medlemskap. 

2. Stödmedlemskap. En Stödmedlem är en enskild person som betalar årsavgift eller annan 
donation till föreningen. En stödmedlem får deltaga på föreningsmötenas aktiviteter.

Endast ordinarie medlemmar har rätt till förmåner såsom resesubvention och festivalbidrag.

§ 3 FÖRENINGSMÖTE
Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmöte är antingen årsmöte 
(ordinarie föreningsmöte) eller extra föreningsmöte.

Varje ordinarie medlem äger vid föreningsmöte en röst. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.
Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av de fall som anges i §8 moment j) och i §10. 
När så begärs skall beslut fattas med sluten omröstning. Vid lika röstetal äger mötesordföranden 
utslagsröst, utom vid val, vilket i så fall avgörs genom lottning. 

En stödmedlem har yttranderätt men inte rösträtt på föreningsmötena.”


