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Proposition om stadgeändring 3: 

Styrelsemötets handlingar 

Föredragningslista inför styrelsemöten skall endast behöva vara styrelsens ledamöter tillhanda tjugofyra timmar 

innan mötet äger rum, i stället för dagens tre dagar. 

 

Ändring avseende Styrelsemötets handlingar 

 

För närvanade skall föredragningslista och övriga handlingar till nordpols styrelsemöten vada ledamöterna till 

handa senast tre (3) dagar före styrelsemöte. För närvarande tillämpas dessutom principen att beslut inte får 

fattas ifall de inte upptagits i föredragningslistan. Detta gör att vid sammanträden i början av en vecka ofta inte 

kan fatta beslut i frågor som uppkommit med anledning av sådant som ägt rum under den gångna helgen. 

Tilläggas bör att eventuella bilagor, så som förslag till stadgeändringspropositioner och annat ingår i övriga 

handlingar, och skall således fortsatt utkomma tre dagar före, med anledning av behovet av inläsning innan 

beslut. 

 

Huvudargumentet mot ändringen är att en oväntad och viktig beslutspunkt potentiellt kan förändra hur 

ledamöterna prioriterar mötet jämfört med exempelvis föreläsningar eller liknande.  styrelsens ledamöter bereds 

mindre möjlighet att anpassa sin planering efter styrelsens arbete, eftersom styrelsemötenas vikt och betydelse 

blir svårare att beräkna, och därmed svårare att prioritera korrekt. 

 

Nordpols styrelse sammanträder vanligen närmare en gång i veckan, och datum för nästkommande möte fastslås 

i regel vid föregående möte, så tidpunkten anpassas ofta till ledamöternas förutsättningar i syfte att uppnå så god 

uppslutning som möjligt. Detta minskar rimligtvis de fall då en ledamot behöver prioritera bort något viktigt för 

att gå på mötet. Detta gör i sin tur att risken för att en oväntad beslutspunkt skall påverka ledamöternas 

prioriteringar minskar, vilket gör nackdelen med denna ändring marginell för ledamöterna, men fördelarna för 

ordföranden och förmågan att snabbt fatta beslut desto större. 
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Konkret stadgeändring 

Styrelsen föreslår att ändra skrivelsen 

Kallelse ska utgå senast tre (3) dagar före styrelsemöte. Föredragningslista samt övriga handlingar skall vara 

styrelsen tillhanda senast tre (3) dagar innan styrelsemöte.  

 

till 

Kallelse ska utgå senast tre (3) dagar före styrelsemöte. Föredragningslista ska vara styrelsen tillhanda  senast 

24 timmar före styrelsemöte.  samt Övriga handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) dagar innan 

styrelsemöte. 

 

Med ovanstående som grund yrkar styrelsen: 

- Att stormötet antar bifogad stadgeändring 


