Ändring av § 13 i RNA-stadgarna
Proposition till förbundsstämma 2019-04-27

I samband med att Riksförbundet Noaks Ark (RNA) den 12 september 2017 av Svensk
Insamlingskontroll (SIK) beviljades 90-konto för sin insamlingsverksamhet krävde SIK att RNA vid
nästkommande årsmöte 2018 skulle ändra skrivningen i stadgarna § 13.
I den nya §-texten skulle framgå, vid en eventuell upplösning av verksamheten: ”att tillgångarna ska
disponeras på sätt som överensstämmer med organisationens ändamål” samt ”att medlem inte ska
kunna göra anspråk på någon del av egendomen.”
I svaret den 5 juli 2018 från SIK på RNA-ansökan om förlängd giltighetstid för 90-kontot noterar SIK
att ändringen inte gjorts och kräver för att bevilja förlängd giltighetstid för 90-kontot att RNA senast
inkommer med protokoll från extra stämma där första beslut om ändring av § 13 har fattats senast den
31 oktober. Ett andra beslut om förändringen kan sedan fattas, som RNA-stadgarna kräver, i samband
med ordinarie stämma 2019.
Förbundsstämman 2018 gav förbundsstyrelsens i uppdrag att se över förbundets stadga samt
normalstadgan för lokalförening. En arbetsgrupp bestående av Bernhard Grewin (sammankallande),
Britt-Marie Falk och Lars Håkan Nilsson har tillsatts av förbundsstyrelsen och arbetar för fullt med
uppdraget. Förbundsstyrelsen återkommer med ett genomarbetat förslag till kommande stämma.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att stämman beslutar att ändra nuvarande § 13 i stadgarna
”För förbundets upplösning fodras likalydande beslut av två på varandra följande stämmor med minst
en månad emellan, varav en ska vara ordinarie årsstämma. Beslut fattas med minst ¾ majoritet.
Vid upplösning av förbundet ska dess behållna tillgångar överföras till en organisation med
näraliggande intressen enligt stämmans beslut.”
till följande nya lydelse:
”För förbundets upplösning fodras likalydande beslut av två på varandra följande stämmor med minst
en månad emellan, varav en ska vara ordinarie årsstämma. Beslut fattas med minst ¾ majoritet.
Vid upplösning av förbundet ska tillgångarna disponeras på sätt som överensstämmer med
organisationens ändamål, enligt stämmans beslut. Medlem ska inte kunna göra anspråk på någon del
av egendomen.”

