dagordning extrainsatta årsmöte
Den behandling av stadgeändringarna som genomfördes under 2016 års årsmöte tillsammans med
CCSS stadgar § 9 (stadgeändring: Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på
två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte, mellan dessa möten måste
minst 2 månader förflyta.) är vad som föranleder till detta extrainsatta årsmöte.

Datum: 2016-04-13
Tid: 18:00
Plats: Vårgårda missionskyrka

Dagordning
§
1

Mötets öppnande

§
2

Val av mötesordförande

§
3

Val av mötessekreterare

§
4

Val av person att justera protokollet

§
5

Godkännande av dagordning

§
6

Fastställande av röstlängd

§
9

Beslut gällande stadgeändringar som behandlades vid 2016 års årsmöte
Styrelsens förslag är att dementera, inte anta, följande stadgeändringar och tillägg:

-

Omformulera CCSS stadgar §9 så att en stadgeändring endast kräver kvalificerad
majoritet vid ett årsmöte.

-

Tillägg till CCSS stadgar §4. Föreningsordförande, kassör, tre styrelseledamöter,
revisor samt suppleanter och festivalledning väljs på ett år.




-

Styrelsens nya förslag är istället att lägga till följande korrigerade
stadgeändringsförslag till CCSS stadgar §4: Föreningsordförande, kassör,
styrelseledamöter, revisor samt suppleanter väljs på ett år.
Styrelsen diskuterar vidare till nästa års föreningsårsmöte hur man ska
tänka angående hur lång tid festivalledningen ska väljas på.

Begränsa antalet styrelsemedlemmar till tre stycken, utöver ordförande och
kassör.




Styrelsen anser det vara för få om man skulle begränsa styrelsen till
endast totalt fem stycken.
Styrelsens nya förslag är att begränsa styrelsen till 5-9 stycken ledarmöten
inklusive ordförande och kassör, genom att lägga till följande i stadga
§4.12: övriga styrelseledarmot är begränsade till 3, 5 eller 7 stycken.

Styrelsens förslag är att anta, följande stadgeändringar och tillägg:

-

Tillägg till § 4.15: Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på ny
ordförande, kassör, övriga styrelsemedlemmar och revisor inför det årliga
årsmötet.

-

Omformulera CCSS stadgar §2. Det första stycket ”Föreningen är fristående och
bygger på en kristen värdegrund” bör ändras till ”Föreningen är politiskt och
religiöst obunden”. Den nuvarande formuleringen är irrelevant för föreningens
syfte, tvetydig och saknar juridisk innebörd.

Styrelsens förslag är att anta, följande stadgeändringar förutom första punkten som är
korrigerad så att årsmötet helt lämnar över ansvaret att tillsätta festivalledning till styrelsen:
(Korrigeringen gör att det inte blir lika tungrott att tillsätta en festivalledning, styrelsen kan då
själva känna in från år till år om man vill tillsätta en festivalledning på ett år eller om man vill
byta ut dem mellan vårens och höstens event)

-

Lägga till en post i CCSS stadgar om styrelsens uppgifter. Styrelsens uppgifter är i
huvudsak:
 Tillsätta festivalledning (2-3 personer) som är ansvariga för CCSS
verksamhet under det kommande året, med andra ord Countryhackeventen. Denna grupp blir sammankallande för festivalplaneringar samt
ansvariga att tillsätta områdesansvariga till de poster där de anser att det
behövs ansvariga under respektive event.
 Planera, förbereda och sammankalla CCSS medlemmar till föreningens
årsmöte.
 Ordföranden är styrelsens sammankallande.
 Lägga fram förslag på kommande års verksamhetsplan inför föreningens
årsmöte.
 Inneha mandat till att behandla frågor rörande CCSS verksamhet samt
ekonomi.
 Visionera inför framtiden.

-

§
15

Utökning och val av övriga styrelseledamöten
Förslag: Alexander Jamot, Adam Sandvik, Gustav Arvidsson, Anders Johansson

§
Mötets avslutande
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