
Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. 
Styrelsen 

Extra föreningsstämma 28 maj 2019 

Dagordning 
1. Mötets öppnande. 
2. Val av mötesordförande och sekreterare. 
3. Justering av röstlängd. 
4. Val av justeringspersoner. 
5. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
6. Beslut om stadgeändringar; andra tillfället. 
7. Övriga frågor. 
8. Mötets avslutande. 

Förslag till stadgeändringar våren 2019 

Styrelsen har beslutat sammankalla extra föreningsstämmor i april och maj 2019 för att låta 
föreningens medlemmar ta ställning till två förslag till stadgeändringar.  

Den första extra stämman (29 april 2019) antog styrelsens förslag med acklamation. Stadgarna 
föreskriver att stadgeändringar måste fattas beslut om vid två på varandra följande stämmor med 
fyra veckors mellanrum. 

Bakgrund 
Bolagsverket har gett Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. föreläggande om att det i 
föreningens stadgar måste framgå hur vi ska utfärda elektroniska stämmokallelser. Styrelsen föreslår 
därför att det förs in en formulering om att kallelse ska utgå på hemsida och digital skolplattform 
(alltså Schoolsoft eller liknande) i de paragrafer som reglerar hur föreningsstämma sammankallas. 

Styrelsens förslag till stadgeändringar 
I de två paragrafer som föreskriver när och hur stämmokallelse ska ske förs in en specificering. Den 
tillagda formuleringen återges nedan i understruken kursiv. 

§15. Tid för ordinarie föreningsstämma och kallelse 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas så tidigt som möjligt i oktober månad. Kallelse skall 
utgå elektroniskt i enlighet med 1 kap 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. 
Kallelse skall ske via skolans hemsida och på digital skolplattform. Kallelse till ordinarie 
föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§17. Extra föreningsstämma 
Styrelsen kan när som helst inkalla extra stämma. Kallelse till extra stämma skall utgå 
elektroniskt i enlighet med 1 kap 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Kallelse 
skall ske via skolans hemsida och på digital skolplattform. Kallelse skall utfärdas tidigast fyra veckor 
och senast två veckor före extra stämma. (…) 


