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Motion till Polyföreningens årsmöte 2022
och årsmöte 2023
- Stadgeändringar i §2 Ändamål och uppgifter,
§14 Stadgeändring och §15 Upplösning
Motivering till motionen:
Paragraf 2 Ändamål och Uppgifter vill jag uppdatera för att det ska bli tydligare genom våra stadgar
vad föreningens fokus och målgrupp är och kan vara. Det förtydligas även att föreningens verksamhet
inte kommer ske utifrån enbart styrelsen utan att helst ska många medlemmar vara aktiva,
verksamhetsskapande och deltagande. Jag har också valt enhetligare ordval som flersamma och
tvåsamma istället för alternativa relationsformer och monogama relationer
Ändringarna i paragraf 14 och 15 är för att förtydliga hur de demokratiska processerna kring
Stadgeändringar och upplösning ska gå till. I de nuvarande stadgarna finns en blandning av ordval för
vilken typ av föreningensmöten (årsmöte och extra årsmöte) olika saker kan röstas på som inte kändes
tydlig eller enhetlig. Så jag föreslår förtydliganden och enhetligare processer kring stora beslut i dessa
paragrafer.
Dessa tre ändringar är inskrivna i samma motion för att de alla påverkas av att nuvarande paragraf 14
är formulerad så här:
“Ändring av föreningens stadgar om föreningsform och syfte (§2), stadgeändringar (§14) och
upplösning (§15) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.”
Därför är denna motion till årsmötet 2022 likväl som 2023 om årsmötet 2022 röstar ja för motionen.
/Ronja Håkansson
8 februari 2022, Stockholm

-------Nuvarande stadgar------§2 Ändamål och uppgifter
Föreningens ändamål är att främja ett samhälle där alternativa relationsformer accepteras på
lika villkor som monogama relationer.
Föreningen är idéell samt religiöst och partipolitiskt obunden.
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------Förslag på uppdatering-------§2 Ändamål och syfte
Föreningens ändamål är att främja ett samhälle där flersamma relationsformer accepteras på
lika villkor som tvåsamma relationsformer.
Föreningen verkar främst inom svensk kontext.
Föreningen försöker även främja de personer som är normbrytande mot det tvåsamma
normerna genom eventuella aktiviteter, skapande av mötesplatser/kontaktmöjligheter,
samhällsnärvaro och folkbildning.
Föreningen drivs ideellt av de som engagerar sig i föreningen. Dess aktivitetsmängd och
typ varierar därför beroende på medlemmars engagemang, möjligheter och intressen.
Föreningen är ideell samt religiöst och partipolitiskt obunden.
-------Nuvarande stadgar------§14 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två
tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna
i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform och syfte (§2), stadgeändringar (§14)
och upplösning (§15) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie
årsmöten.
------Förslag på uppdateringar-------§14 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ett årsmöte eller ett extra årsmöte. För att vara giltig
måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste
förslaget delges medlemmarna när samtliga årsmöteshandlingar ska vara tillgängliga
medlemmarna (se bestämd tidsfrist i §7 Årsmöten respektive §8 Extra årsmöte).
Ändring av föreningens stadgar kräver likalydande beslut på två på varandra följande
årsmöten och/eller extra årsmöte, där minst ett av de mötena ska vara det ordinarie
årsmötet, med minst 3 månaders tid mellan mötena.
-------Nuvarande stadgar------§15 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av årsmöte samt därefter vid föreningsmöte
som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Att upplösning ska behandlas måste framgå av
kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna
upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till
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verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista
årsmötet.
------Förslag på uppdateringar-------§15 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande årsmöte
och/eller extra årsmöte, där minst ett av de mötena ska vara det ordinarie årsmötet, med
minst 3 månaders tid mellan mötena.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vill fortsätta driva föreningen.
Om upplösning sker ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå
till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista
årsmötet eller extra årsmötet.
------------------

