Motion till MTF Årsmöte 2012

Ändring av styrelsens sammansättning
Bakgrund:
Mejerimarknaden är under start förändring i Sverige. Antalet stora mejeriföreningar är snart nere på
tre. Mejeritekniskt Forum har idag en styrelse bestående av 10 ledamöter
 Ordförande
 Vice ordförande
 Kassör
 Sekreterare
 Fyra ledamöter
 Två suppleanter
Av de tio styrelsemedlemmarna kommer åtta från stora föreningar, en från små förärningar och en
från leverantörerna.
Detta är en styrelsesammansättning som inte återspeglar mejerimarknaden idag .

Förslag:
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter varav fyra från mejeriindustrin och en från leverantörer.
Sammansatt på följande vis







Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Två suppleanter

Detta kräver en ändring i stadgarna. Det kräver att det fattas enhälligtbeslut eller att beslutet fattas
av två på varandra följande årsmöten – varav ett är ett ordinarie årsmöte – och att det förflyter minst
tre månader mellan årsmötena och att minst 2/3 av de röstande vid det andra årsmötet biträder
förslaget.
I sitt ursprungliga skick lyder stadgarna som följer nedan
§ 5 Styrelse
Föreningens löpande verksamhet skall ledas aven styrelse om åtta ledamöter med två suppleanter.
Val av styrelsen sker vid ordinarie årsmöte för en period av två år och med halva antalet varje år.

Valet gäller från utgången av det ordinarie årsmötet till årsmötet två år senare. Val av ordförande,
vice ordförande, sekreterare och kassör, för en tid av högst ett år, sker vid ordinarie årsmöte.
Ordföranden är ansvarig för att leda styrelsens arbete och sammankalla till möten. Ordföranden har
utslagsröst.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande och under förutsättning att kallelse
kommit alla styrelseledamöterna tillhanda senast en vecka före mötet. Suppleant inträder i ledamots
ställe om denne fått förhinder att deltaga i styrelsearbetet under längre tid än två månader.
Suppleant skall alltid erhålla kallelse till och har närvarorätt vid styrelsemöte. Suppleant skall alltid
erhålla styrelseprotokoll.
Den som under sex år i följd tillhört styrelsen som ordinarie ledamot kan ej återväljas till sådan förrän
ett år förflutit.
Styrelsen utser inom sig två ledamöter med särskilt ansvar för stipendieverksamheten.

Förslag till ändringar , i fet kursiv stil
§ 5 Styrelse
Föreningens löpande verksamhet skall ledas aven styrelse om fem ledamöter med två suppleanter.
Val av styrelsen sker vid ordinarie årsmöte för en period av två år och med halva antalet varje år.
Valet gäller från utgången av det ordinarie årsmötet till årsmötet två år senare. Val av ordförande,
vice ordförande, sekreterare och kassör, för en tid av högst ett år, sker vid ordinarie årsmöte.
Ordföranden är ansvarig för att leda styrelsens arbete och sammankalla till möten. Ordföranden har
utslagsröst.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande och under förutsättning att kallelse
kommit alla styrelseledamöterna tillhanda senast en vecka före mötet. Suppleant inträder i ledamots
ställe om denne fått förhinder att deltaga i styrelsearbetet under längre tid än två månader.
Suppleant skall alltid erhålla kallelse till och har närvarorätt vid styrelsemöte. Suppleant skall alltid
erhålla styrelseprotokoll.
Den som under sex år i följd tillhört styrelsen som ordinarie ledamot kan ej återväljas till sådan förrän
ett år förflutit.
Styrelsen utser inom sig en ledamot med särskilt ansvar för stipendieverksamheten.

