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Proposition lagd av styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet i Sverige till årsmötet 

den 28 mars 2019. 
 

 

Förslag om stadgeändring av §6 punkt 6.1, 6.2, tillägg 6.3 och §11  
Styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet vill till årsmötet föreslå följande stadgeändring av §6 
punkt 6.1 och 6.2, tillägg 6.3 och §11.  
 
Nuvarande text: 
§6 Styrelsen 
6.1 Styrelsen består av ordförande samt åtta ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Ordförande 
utses av årsmötet. Kassören och ordföranden var för sig är föreningens firmatecknare. Ordföranden 
väljs för ett år. Styrelseledamot väljs för två år och suppleanter för två år.  
Hälften av styrelsens ledamöter väljs varje årsmöte. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före 
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. 
6.2 Nomineringsrätt till uppdrag inom Yrkeshögskoleförbundet innehas av betalande medlemsorgani-
sationer med yrkeshögskoleutbildning. Nomineringsbara är de personer som har en aktiv roll inom 
yrkeshögskoleutbildningen inom någon av Yrkeshögskoleförbundets medlemsorganisationer.  
Nomineringsbara till valberedningen är de personer som har en aktiv roll inom yrkeshögskoleverksam-
heten inom någon av Yrkeshögskoleförbundets medlemsorganisationer. 
Vid slutlig nominering av valberedningen och där tillhörande val av ledamöter till styrelsen, skall det 
strävas efter en sammansättning av ledamöter som representerar privat och offentlig verksamhet, små 
och stora anordnare samt även en ambition om en regional spridning. Hänsyn ska tas till lämplig mix av 
kompetenser inom styrelsen.  
  

Förslag på text: 
§6 Styrelsen 
6.1 Styrelsen består av ordförande samt sex ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Ordförande 
utses av årsmötet. Kassören och ordföranden var för sig är föreningens firmatecknare. Ordföranden 
väljs för ett år. Styrelseledamot väljs för två år och suppleanter för två år.  
Hälften av styrelsens ledamöter väljs varje årsmöte. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före 
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. 
 
6.2 Nomineringsrätt till uppdrag inom Yrkeshögskoleförbundet innehas av betalande medlemsorgani-
sationer med yrkeshögskoleutbildning. Nomineringsbara är de personer som har en aktiv roll inom 
yrkeshögskoleutbildningen inom någon av Yrkeshögskoleförbundets medlemsorganisationer.  
Nomineringsbara till valberedningen är de personer som har en aktiv roll inom yrkeshögskoleverksam-
heten inom någon av Yrkeshögskoleförbundets medlemsorganisationer. Styrelseledamot som avgår ur 
styrelsen förväntas kunna ingå i valberedningen under ett år. 
Vid slutlig nominering av valberedningen och där tillhörande val av ledamöter till styrelsen, skall det 
strävas efter en sammansättning av ledamöter som representerar privat och offentlig verksamhet, små 
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och stora anordnare samt även en ambition om en regional spridning. Hänsyn ska tas till lämplig mix av 
kompetenser inom styrelsen.  
  
6.3 Valberedningen informerar styrelsen om sitt förslag senast tre veckor innan årsmötet. Valbered-
ningen publicerar förslaget på hemsidan senast två veckor innan årsmötet. 
  
 
 
 

Nuvarande text: 
§11 Årsmöte 
15. Val av valberedning för kommande verksamhetsår  
a. Val av 5 valberedningsledamöter för ett år  
b. Val av sammankallande för valberedningen för kommande verksamhetsår  
  
  

Förslag på text: 
§11 Årsmöte 
15. Val av valberedning för kommande verksamhetsår  
a. Val av tre valberedningsledamöter för två år 
b. Val av två valberedningsledamöter för ett år, varav minst en person är en avgående styrelseledamot 
c. Val av sammankallande för valberedningen för kommande verksamhetsår  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


