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Motion 23 

 

Ändring av datum för beräkning av mandatfördelning till stämman  
Stämman föreslås besluta 

- att paragraf 11.2 första stycket i stadgarna ändras och får följande lydelse: 
Det åligger styrelsen att senast i oktober månad varje udda år fastställa stämmans 
storlek och mandatfördelning för kommande mandatperiod, beräknat enligt 
gällande medlemsantal vid utgången av september månad.  

Motivering  
Sveriges Arkitekter Östergötland hade 216 medlemmar vid årsskiftet 2021/2022. Detta 
skulle berättiga till två stämmoledamöter enligt gällande stadgar § 11.2. Dock fastställs 
fördelningen redan i april månad året före stämman, det vill säga ungefär ett och ett halvt 
år före stämman, vilket är en förhållandevis lång tid särskilt när man exempelvis jämför 
med de allmänna valen till kommuner, regioner och riksdag. Den tidiga 
mandatberäkningen medför för vår del att medlemsökningen inte får genomslag inför 
stämman 2022 utan först till den följande stämman, år 2024. Detta innebär ett underskott 
beträffande representationen för de mindre lokalföreningarna.  

Det behöver vara ett visst intervall mellan fastställande av stämmans storlek och val av 
stämmoledamöter i valkorporationer. Detta intervall bör dock vara högst två månader vilket 
torde vara tillräckligt för kallelse till medlemsmöte inom korporationen före det aktuella 
årsskiftet. Därför föreslår vi ändring av förbundets stadgar beträffande paragraf 11.2 1 
stycket så att beräkning av mandat ska fastställas med underlaget av medlemsantalet vid 
utgången av september månad.  

Namn på motionär  
Styrelsen i Sveriges Arkitekter Östergötland genom arkitekt SAR/MSA Tomas Nyström, 
ordförande 
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Motion 23 – styrelsens svar 

 

Ändring av datum för beräkning av mandatfördelning till stämman  
Stämman föreslås besluta 

- att ge styrelsen i uppdrag att inom mål Demokratiorganisation utreda lämpligt 
datum för när styrelsen ska fastslå antalet stämmoledamöter. 

Styrelsen förstår och sympatiserar med motionens intention, det var ju en väldig otur att 
man just inför denna missade ett mandat på stämman. Samtidigt är styrelsen angelägen om 
att valkorporationerna (lokalföreningarna och Sveriges Arkitekter Studenterna) har 
tillräckligt med tid för att göra ett gediget valberedningsarbete. Enligt förslag till 
normalförslag till lokalföreningsstadga och förslag till stadga för Sveriges Arkitekter 
studenterna ska val till stämman hållas senast i december året innan stämman, några 
valkorporationer ska ta fram förslag på många namn och trots att man idag har gott om tid 
så gör valen ofta sent eller till om med för sent.  

Styrelsen vill gärna få tid att i samråd med valkorpororationerna utreda en lämplig tidpunkt 
för fastställande av mandat till stämman.  
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