
Proposition: Inrätta datumgräns för rösträtt på RFSL Stockholms årsmöte

I föreningslivet är demokratin själva stommen och grunden för alla beslut som tas. Majoritetens vilja ska
bestämma, och för att göra det möjligt hålls ett årsmöte varje år för att medlemmar ska komma till tals
och påverka föreningens framtid.

De senaste åren har dock föreningssverige fått känna av baksidan på hur demokratin fungerar, då ett
flertal kupper har genomförts av sammanslutningar av människor som vill ta över föreningarna för att få
ta del av deras tillgångar och ekonomi. Genom vissa av dessa kupper har ekonomiskt stabila föreningar
blivit av med sina tillgångar, medan andra föreningar har fått ett styre som har gått ifrån de kärnfrågor
som föreningen verkar för. RFSL Stockholms auktoriserade revisor och interna revisorer har därför
uppmanat RFSL Stockholm att förhindra att detta sker genom att sätta en gräns på när personer kan bli
medlemmar i RFSL Stockholm och samtidigt ha rösträtt på föreningens årsmöte.

RFSL Stockholms styrelse ser positivt på detta förslag och vill agera för att motverka potentiella hot
mot de värderingar och det syfte som föreningen vilar på. Därför vill vi se att det införs en gräns på
medlemskap på 14 dagar innan årsmötet för att förhindra att kupper genomförs och för att motverka
mobilisering med ett syfte som inte är förenligt med RFSL Stockholms värderingar. I led med att en
datumgräns införs ska RFSL Stockholm i sin kallelse till årsmötet uppmuntra att personer som vill bli
medlemmar i föreningen ska bli det senast 14 dagar innan årsmötet äger rum, så att så många som
möjligt ska ha rösträtt under årsmötet.

Detta ska dock inte förhindra personer som tätt inpå årsmötet blivit medlemmar att närvara på
föreningens årsmöte. Vid dessa fall vill RFSL Stockholm välkomna dessa personer att närvara på
årsmötet i rollen som observatör, för att kunna se vad som händer på årsmötet och vilka beslut som tas.
Personerna har i dessa fall både yttranderätt och förslagsrätt, och kan även väljas till förtroendeuppdrag
av årsmötet.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar följande:

 att endast personer som har varit medlemmar i RFSL Stockholm längre än 14 dagar har rösträtt på
föreningens årsmöte

 att i förenings stadgar lägga till paragrafen 5.1.9 som lyder ”Rösträtt på årsmötet har de medlemmar
som har haft ett medlemskap i RFSL Stockholm mer än 14 dagar innan årsmötet. Ifall en person har varit
medlem under kortare tid än 14 dagar kan personen närvara på årsmötet som observatör utan rösrätt.”


