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6. FRÅGA OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT PÅ 
FÖRBUNDSSTÄMMAN

HANDLINGAR

1. Deltagarlista (sid 17)

Enligt § 11 Röstberättigade vid förbundsstämma i Stadgar för Studiefrämjandets förbund är 
röstberättigade vid förbundsstämman  

• ombuden, samt  
• förbundsstyrelsens ordförande, vice ordförande och nio övriga ledamöter.  

Förbundsstyrelsen saknar rösträtt i frågan om fyllnadsval till förbundsstyrelsen.

Förbundschefen och personalrepresentanten som adjungeras till förbundsstyrelsen har 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Revisorerna och valberedningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Enligt § 11 i Stadgar för Studiefrämjandets förbund beslutar förbundsstämman om närvaro- 
och yttranderätt för övriga deltagare vid förbundsstämman.

HUVUDYRKANDEN

Extra förbundsstämman beslutar

att  valberedningens föreslagna kandidat, ledningsgrupp på Studiefrämjandets riksförbund, 
verksamhetschefer från Studiefrämjandets avdelningar och enheter, mötespresidium, 
mötesfunktionärer från Studiefrämjandets riksförbund, samt övriga anmälda gäster har 
närvaro- och yttranderätt under förbundsstämman.
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