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Inledning 
Styrelsen föreslår att ändra föreningens verksamhetsår från nuvarande, 1 september – 31 augusti, 
till att i stället avse 1 juli – 30 juni. Detta skulle innebära att föreningens verksamhetsår samman-
faller med räkenskapsåret. Styrelsen föreslår även att i samband med detta ändra månad då valmöte 
hålls för att ge tillträdande och avgående styrelse tid till överlämning. Stadgeförändringen skulle se 
ut som följande: 
 
Nuvarande lydelse 2 kap § 1 
Föreningens verksamhetsår löper från den 1 september till den 31 augusti. Föreningens räken-
skapsår löper från den 1 juli till den 30 juni. 
 
Lydelse enligt detta förslag 2 kap § 1 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från den 1 juli till den 30 juni.  
 
Nuvarande lydelse 6 kap § 1 
Val av styrelse, revisor och skyddsombud för nästkommande verksamhetsår ska årligen ske på ett 
valmöte under maj månad. I förekommande fall ska även val av Inspektor ske på valmötet. 
 
Lydelse enligt detta förslag 6 kap § 1 
Val av styrelse, revisor och skyddsombud för nästkommande verksamhetsår ska årligen ske på ett 
valmöte under april månad. I förekommande fall ska även val av Inspektor ske på valmötet. 
 
Bakgrund 
Förslaget bottnar i att förändringen skulle innebära flera praktiska fördelar, framför allt för tillträ-
dande styrelse, utan att orsaka några egentliga bekymmer. Tillträdande styrelse skulle ha en större 
möjlighet till att planera och anordna eventuella välkomstaktiviteter redan under sommaren som 
sedan kan verkställas när universitetet öppnar i september. I dagsläget har verksamhetsåret startat 
samtidigt som undervisningen för nya studenter rullar igång. Det har inneburit att tillträdande sty-
relseledamöter redan innan verksamhetsåret börjat i praktiken har påbörjat sina uppdrag. Däremot 
har den tillträdande styrelsen under de omständigheterna inte kunnat ta några ekonomiska beslut, 
vilket gjort att processen har gått genom två olika organ – tillträdande styrelse har arbetat fram 
förslag som sedan presenterats och föredragits för avgående styrelse, vilken haft mandat att god-
känna förslaget. Detsamma gäller vissa aktiviteter som infaller under hösten och vintern men som 
måste bokas redan under sommaren, såsom Räkbåten och Åreresan.  
 
En följd av tidigareläggandet av verksamhetsåret är att den tillträdande styrelsens uppstartsmöten 
kommer, med största sannolikhet, ske på distans eftersom styrelseledamöterna ofta är på olika orter 
under sommaren. Däremot råder i dag samma olägenhet för avgående styrelse. Att den tillträdande 
styrelsen har längre tid på sig att förbereda inför uppstart borde kompensera denna eventuella 
olägenhet. Det nya verksamhetsåret ger även en möjlighet till en styrelseöverlämning redan innan 
studiernas sommarledighet börjar. På så sätt kan alltså oklarheter och frågetecken redas ut innan 
styrelseledamöterna skiljs åt för sommaren. Dessutom är avgående styrelses aktivitet på många plan 
relativt stillastående under sommaren. Det främsta arbetet som bedrivs är att rösta igenom tillträ-
dande styrelsens förslag samt genomförande av överlämningar.  
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En annan fördel med tidigareläggandet av verksamhetsåret är att tillträdande styrelse skulle ha en 
möjlighet att förbereda utskottstillsättningen redan innan de nya studenterna börjat på universitetet. 
Även om detta inte medför att tillsättningen sker tidigare än i dag kan styrelsens arbete läggas på 
annat när väl höstterminen börjar. Detsamma gäller övrig marknadsföring av styrelsen som kan gå 
ut på föreningens sociala medier innan september, vilket gör att nya medlemmar kan se relevant 
information snabbt och enkelt.  
 
Ett tidigarelagt verksamhetsår kan reparera eventuella avhopp från ledamöter innan universitetet 
öppnar i september och styrelsens förberedelser avslutas. Möjligheten att öppna upp ansökningar 
innan september finns om verksamhetsåret börjar redan i juli. Som situationen ser ut i dag måste 
tillträdande styrelse vänta tills den 1 september med att utlysa en vakant post, även i det fall att en 
ledamot innan tillträdande deklarerar att denne har för avsikt att avgå.  
 
Avslutningsvis bör lyftas att avgående styrelse kommer att behöva vänta längre på att få eventuell 
ansvarsfrihet avgjord. Denna olägenhet kan dock inte anses avgörande med hänsyn till de fördelar 
som beskrivits ovan.  
 
Konsekvenser 
Praktiska följder av ovanstående är att valmötet som i dagsläget hålls i maj enligt 6 kap § 1 i före-
ningens stadgar i stället bör tidigareläggas till april. Ansökningsperioden och även valberedningens 
arbete måste därför påbörjas tidigare. Inför verksamhetsåret 2020/2021 öppnade ansökningspe-
rioden den 30 mars och var öppen till den 12 april. Detta gav valberedningen ungefär en månad att 
hålla intervjuer och lägga fram ett förslag till tillträdande styrelse. För att valberedningen ska kunna 
få samma förutsättningar som tidigare år bör ansökningen börja redan i slutet av februari, alterna-
tivt början av mars.  


