
Proposition till Vinsta grundskolas föräldraförening, årsmötet 2021 

 

Stadgeändring angående val av ordförande 
 

Enligt stadgarna paragrafer ”8 Styrelsen” och ”9 Konstituering” väljs ordförande i föreningen 

av årsmötet för en tid av ett år i taget. Övriga ledamöter väljs på två år i taget. Styrelsen 

utser sen inom sig vem av ledamöterna som ska inneha posterna vice ordförande, kassör och 

sekreterare. 

 

Vi upplever att stadgarna inte är anpassade för den nuvarande situationen då intresset för 

att engagera sig i föreningens styrelse varierar över åren och styrelsens medlemmar byts ut 

regelbundet. Vi önskar förenkla styrelsearbetet genom att styrelseledamöterna inom sig 

själva utser ordförande under Konstitueringen bland styrelsens ledamöter, i enlighet med 

hur vice ordförande, Kassör och Sekreterare utses. Ett smidigare arbetssätt kan göra det 

enklare att få medlemmar till styrelsen för att driva arbetet. 

 
Styrelsen föreslår därför att årsmötet ska besluta om stadgeändringar i paragrafer 8 och 9 

enligt följande (färgade partier ändras):  

 

Från denna formulering: 

8 Styrelsen 

VGFFs styrelse består av föräldrar till barn på Vinsta Grundskola Östra. Av årsmötet vald 
styrelseledamot skall vara medlem i föreningen och skall ha barn i skolan. Styrelsen består av 
lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen kan ha högst tre suppleanter. Ordförande väljs för en 
tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden om möjligt 
utgår växelvis. Suppleant väljs på en tid av ett år. Suppleant har rätt att delta i alla styrelsemöten 
men kan bara utöva rösträtt då de ersätter ordinarie ledamot. Ledamot kan omväljas. 
9 Konstituering 

Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare, samt en vice ordförande som ersätter 
ordförande vid frånvaro. 

 

Till denna formulering: 

8 Styrelsen 
VGFFs styrelse består av föräldrar till barn på Vinsta Grundskola Östra. Av årsmötet vald 
styrelseledamot skall vara medlem i föreningen och skall ha barn i skolan. Styrelsen består av 
lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen kan ha högst tre suppleanter. Ledamöter väljs för en 
tid av två år. Suppleant väljs på en tid av ett år. Suppleant har rätt att delta i alla styrelsemöten 
men kan bara utöva rösträtt då de ersätter ordinarie ledamot. Ledamot kan omväljas. 
9 Konstituering 

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Vice ordförande 
ersätter ordförande vid frånvaro. 

 

Med vänliga hälsningar! Styrelsen för Vinsta grundskola föräldraförening 2020-21. 


