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Bästa gillesmedlem!
Rådet föreslog 4 ändringar i gillets stadgar vid stämman 2016. Stämman biföll förslagen och
stadgeändringarna måste fastställas vid 2017 års stämma för att gälla. Vi vill med detta
informationsbrev förklara bakgrunden till förslagen.
§ 5 Valberedning
Det behövs kontinuitet i valberedningsarbetet, därav vill vi tydliggöra att
valberedningsledamot väljs på 3 år.
§ 6 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Rådet är stort och det skulle kunna hända att rådet vid rådsmöte representeras av så få
ledamöter att rådet inte är beslutsmässigt enligt nuvarande stadgar. Att minska rådet till ett
styrande mindre råd och ett antal rådsmedlemmar som inte är med i det styrande rådet ser vi
inte som rätt väg framåt. Det blir lätt ett a och ett b råd. Vi vill ha ett stort aktivt råd där alla
rådsmedlemmar betraktas jämlikt i rådsarbetet. Samtidigt måste det finnas ett krav på visst
antal ledamöter för beslutsmässighet, annars skulle till äventyrs endast ett par ledamöter
kunna ta beslut vilket skulle kunna äventyra gillet. Vi föreslår därför att ledamot som inte kan
närvara får möjlighet att göra det via annan ledamot i rådet som ombud eller via fullmakt.
§ 8 Verksamhets och räkenskapsår
I nuvarande stadgar följer verksamhets och räkenskapsår kalenderåret. Vid gillesstämman
innebär det att verksamhetsberättelse och stämmohandlingarna i övrigt omfattar perioden ett
halvår tidigare och ett år bakåt i tiden, dvs. 1,5 år bakåt i tiden från stämmotidpunkten. Det är
väldigt lång tid och det känns inte naturligt. Idag får ideella föreningar ha brutet räkenskapsår.
Vi föreslår gillets verksamhets och räkenskapsår vara 1 april till 31 mars. Då hinner vi ”stänga
böckerna” efter högtiden vilket är gillets största årliga arrangemang och högtiden finns i
minnet när stämman hålls ca 3 månader därefter.
Rådet ansvarar för gillet från bokslutsdag till stämman. Idag är den perioden inte långt ifrån 6
månader, det är en lång period, med den föreslagna ändringen mer än halveras denna tid.

§ 15 Gillesstämma
Det är mer naturligt att fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande året först
efter att innevarande års ärenden är avhandlade. Därför föreslår vi en flytt av punkt 11 i
nuvarande stadgar till punkt 19 istället.
Välkomna till gillesstämman 4 juni klockan 14.00, Vallens Säteri.
Rådet

