
Revidering av stadgar för Såhkie – Ubmejen Sámieseäbrrie-Umeå Sameförening. 

 

 

Styrelsens förslag på nya stadgar  Extrastämmans beslut 2020-12-29. 

Ändringar i kursivt 

§1 §1 

Såhkie, Ubmejen Sámieseäbrrie, Umeå 

sameförening är en sammanslutning med uppgift 

att tillvarata och främja samernas intressen. 

Såhkie, Ubmejen Sámieseäbrrie, Umeå 

sameförening är en sammanslutning med uppgift 

att tillvarata och främja samernas intressen. 

§2 §2 

Berättigade till medlemskap i föreningen är samer. 

Övriga kan antas som stödjande medlemmar. 

Stödjande medlemmar saknar rösträtt och kan inte 

inväljas i styrelsen. 

Berättigade till medlemskap i föreningen är samer. 

Övriga kan antas som stödjande medlemmar. 

Stödjande medlemmar saknar rösträtt och kan inte 

inväljas i styrelsen. 

§3 §3 

Medlemsavgiften erläggs en gång per år. 

Avgiftens storlek bestäms av årsmötet. 

Medlemsavgiften erläggs en gång per år. 

Avgiftens storlek bestäms av årsmötet. 

§4 §4 

Högsta beslutande organ är årsmöte/extrastämma, 

som anger riktlinjer för föreningens verksamhet. 

Styrelsen skall utöva sin verksamhets inom ramen 

för dessa riktlinjer. 

Högsta beslutande organ är årsmöte/extra 

årsmöte, som anger riktlinjer för föreningens 

verksamhet. Styrelsen skall utöva sin verksamhets 

inom ramen för dessa riktlinjer. 

§5  §5  

Föreningens räkenskapsår ska vara 1 januari-31 

december. Räkenskaperna ska lämnas till 

revisorerna senast en månad före årsmötet. 

Revisionsberättelsen ska lämnas till ordförande 

senast två veckor före årsmötet. 

Föreningens räkenskapsår ska vara 1 januari-31 

december. Räkenskaperna ska lämnas till 

revisorerna senast en månad före årsmötet. 

Revisionsberättelsen ska lämnas till ordförande 

senast två veckor före årsmötet. 

§6 §6 

Årsmöte hålles i Umeå senast under april/maj 

månad varje år. 

Årsmöte hålles i Umeå senast under april/maj 

månad varje år. 

§7 §7 

Extrastämma hålls när ¼ av medlemmarna begär 

detta, eller när styrelsen anser det vara befogat. 

Extra årsmöte hålls när ¼ av medlemmarna begär 

detta, eller när styrelsen anser det vara befogat. 

§8 §8 

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligt eller 

muntligt senast 21 dagar i förväg. Kallelse till 

extrastämma skall ske skriftligt eller muntligt 

senast 10 dagar i förväg. 

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligt eller 

muntligt senast 21 dagar i förväg. Kallelse till 

extra årsmöte skall ske skriftligt eller muntligt 

senast 10 dagar i förväg. 

§9 §9 

Motion till årsmötet kan väckas av medlem. 

Motion ska vara styrelsen tillhanda senast två 

månader före årsmöte. 

 

Motion till årsmötet kan väckas av medlem. 

Motion ska vara styrelsen tillhanda senast en 

månad före årsmöte. 

 

§10 §10 
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Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga en 

vecka före årsmöte. 

Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga en 

vecka före årsmöte. 

§11 §11 

Vid årsmöte skall dagordningen innehålla följande 

punkter: 

Vid årsmöte skall dagordningen innehålla följande 

punkter: 

1.   Mötets öppnande 1.   Mötets öppnande 

2.   Godkännande av dagordning 2.   Godkännande av dagordning 

3.   Val av ordförande, sekreterare och två  

      justeringspersoner tillika rösträknare för mötet 

3.   Val av ordförande, sekreterare och två  

      justeringspersoner tillika rösträknare för mötet 

4.   Fastställande av röstlängd 4.   Fastställande av röstlängd 

5.   Fråga om mötet utlysts stadgeenligt 5.   Fråga om mötet utlysts stadgeenligt 

6.   Verksamhetsberättelse 6.   Verksamhetsberättelse 

7.   Kassaberättelse 7.   Kassaberättelse 

8.   Revisionsberättelse 8.   Revisionsberättelse 

9.   Beslut om disposition av årets ekonomiska  

      resultat 

9.   Beslut om disposition av årets ekonomiska  

      resultat 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Fastställande av styrelsens förslag till 

     verksamhetsplan och budget. 

11. Fastställande av styrelsens förslag till 

     verksamhetsplan och budget. 

12.Val av styrelse: ordförande, ordinarie  

     ledamöter och suppleanter 

12.Val av styrelse: ordförande, ordinarie  

     ledamöter och suppleanter 

13. Val av två ordinarie lekmannarevisorer och en 

      suppleant 

13. Val av två ordinarie lekmannarevisorer och en 

      suppleant. Val av auktoriserad revisor. 

14. Val av ungdomssektion: tre ledamöter varav  

     en utses som sammankallande 

Punkt 14 stryks 

15. Val av valberedning: tre ledamöter varav en  

     utses som sammankallande 

14. Val av valberedning: tre ledamöter varav en  

     utses som sammankallande 

16. Beslut om medlemsavgiftens storlek 15. Beslut om medlemsavgiftens storlek 

17. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet 16. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

18. Motioner från medlemmar 17. Motioner från medlemmar 

 18. Mötet avslutas 

  

§12 §12 

Styrelsen ska bestå av fem, sju eller nio ordinarie 

ledamöter och två suppleanter. En ledamot ska 

vara medlem i en sameby. Mandattiden är ett år 

för ordförande och två år för övriga 

styrelseledamöter. Hälften av ledamöterna väljs 

vartannat år. Styrelsen leder arbetet och utser 

firmatecknare. 

 

 

Styrelsen ska bestå av fem, sju eller nio ordinarie 

ledamöter och två suppleanter. Mandattiden är ett 

år för ordförande och två år för övriga 

styrelseledamöter. Hälften av ledamöterna väljs 

vartannat år. Styrelsen leder arbetet och utser 

firmatecknare. 

 

 

§13 §13 
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Varje röstberättigad medlem har en röst på 

årsmötet. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen 

sluten om så begärs. Vid val skall i händelse av 

lika röstetal lotten avgöra. 

Varje röstberättigad medlem har en röst på 

årsmötet. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen 

sluten om så begärs. Vid val skall i händelse av 

lika röstetal lotten avgöra. 

§14 §14 

Styrelsen sammanträder på kallelse av 

ordföranden. I kallelsen anges de ärenden som 

skall behandlas. Styrelsen är beslutsför när minst 

hälften av ledamöter är närvarande. Vid lika 

röstetal gäller den mening som företräds av 

ordförande. Protokoll skall föras vid 

styrelsesammanträden. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av 

ordföranden. I kallelsen anges de ärenden som 

skall behandlas. Styrelsen är beslutsför när minst 

hälften av ledamöter är närvarande. Vid lika 

röstetal gäller den mening som företräds av 

ordförande. Protokoll skall föras vid 

styrelsesammanträden. 

§15 §15 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om 

föreningens upplösning kan endast fattas av 

högsta beslutande organ vid två på varandra 

följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. 

Förslag om detta skall vara medtaget i kallelsen. 

För att sådant förslag skall antas fordras beslut 

med minst 2/3 majoritet. 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om 

föreningens upplösning kan endast fattas av 

högsta beslutande organ vid två på varandra 

följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. 

Förslag om detta skall vara medtaget i kallelsen. 

För att sådant förslag skall antas fordras beslut 

med minst 2/3 majoritet. 

§16 §16 

I händelse av föreningens upplösning skall 

årsmötet besluta hur eventuella till gångar skall 

användas. 

I händelse av föreningens upplösning skall 

årsmötet besluta hur eventuella tillgångar skall 

användas. 

 


