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Förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggen 
ekonomisk förening 
 
 
Fördelning av fullmäktigeplatser 
Till fullmäktige har inkommit tre stycken motioner med yrkande om att Riksbyggen 
ekonomisk förenings stadgar ska ändras på så sätt att fullmäktiges ersättare inte 
längre ska vara personliga utan istället inträda i turordning. Motiveringen till 
förslagen är att den personliga ersättaren riskerar att vara upptagen då ordinarie 
ombud har förhinder, vilket i sin tur kan resultera i att medlem riskerar bli utan 
representant trots att ersättare (dock annans personliga ersättare) varit på plats. 
Styrelsen delar motionärernas uppfattning och anser att motionerna bör bifallas. 
Styrelsen lägger härvid själv fram förslaget i syfte att påskynda stadgeändringen.  
 
Yrkande 
Styrelsen föreslår att fullmäktige ska fastställa att § 14 första stycket i Riksbyggen 
ekonomisk förenings normalstadgar ska ändras i enlighet med nedan markerade 
ändringar.  
 
§ 14 Fördelning av fullmäktigeplatser 
Platserna som fullmäktige och ett lika antal personliga ersättare fördelas som fasta 
och rörliga mandat på följande sätt: 
 
Ersättare vid fullmäktigesammanträde 
Som en konsekvens av att ersättarna inte längre ska vara personliga bör förtydligas i 
stadgarna vilken ersättare som ska kallas om ordinarie ledamot anmält förhinder samt 
vilken ersättare som har rätt att tjänstgöra vid ordinarie ledamots förhinder vid 
ordinarie och extra fullmäktigesammanträde. Det bör vara upp till respektive medlem 
att fastställa sina ersättares turordning.  
 
Yrkande 
Styrelsen föreslår att fullmäktige ska fastställa att § 15 och § 16 i Riksbyggen 
ekonomisk förenings normalstadgar ska tilläggas ett sista stycke i enlighet med 
nedan. 
 
§ 15 Kallelse till fullmäktigesammanträde (nytt sista stycke) 
Ersättarna inträder i den turordning respektive medlem beslutat. 
 
§ 16 Extra fullmäktigesammanträde (nytt sista stycke) 
Ersättarna inträder i den turordning respektive medlem beslutat. 
 
 


