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Revidering av stadgar för Riksförbundet Noaks Ark 

och för Noaks Ark-förening 

 

Proposition till ordinarie förbundsstämma 2021-04-24 

Årsstämman beslutade 2018 att revidera stadgarna för RNA och NA-förening. Styrelsen tillsatte en 
arbetsgrupp, bestående av Britt-Marie Falk, Lars Håkan Nilsson och Bernhard Grewin 
(sammankallande). Den tog fram förslag till revideringar, i nära samarbete, för mesta möjliga samsyn, 
med representanter för de lokala föreningarna. Förslagen lämnades till styrelsen i början av 2020. 

På grund av pandemin beslutade styrelsen först i slutet av 2020 att utlysa och överlämna förslagen till 
en extra stämma för diskussion och beslut. Extra stämman hölls 2021-01-23 och beslutade enhälligt att 
anta styrelsens förslag till reviderade stadgar. 

 Ursprungliga stadgar för RNA och NA-förening antogs 2010. De nu, vid den extra stämman, antagna 
stadgarna innebär en anpassning av stadgarna till förbundets och föreningarnas nuvarande 
verksamheter. Vidare regleras nu i stadgarna den praxis som utvecklats när det gäller stämmans 
innehåll och uppgift liksom föreningarnas årsmöte. Det gäller även styrelsens arbetsformer, liksom 
verksamheternas organisation. 

De nya stadgarna innebär också en anpassning, av framför allt stadgan för NA-förening, för att stärka 
sambandet mellan organisationens förbunds- och föreningsverksamhet och därigenom de 
gemensamma grundläggande kraven på verksamhetens kvalitet.  

Nyheter i stadgarna, för att stärka de förtroendevaldas ansvar och inflytande i förbundet, är 
nomineringarna från föreningarna till förbundsstyrelsen, valberedningens arbetsformer och även 
förslaget om införande av en revisor, vald bland föreningarnas medlemmar. 

De nya stadgarna innehåller även ett antal språkliga korrigeringar och förändringar för större klarhet, 
men även för att uppnå större enhetlighet och konsekvens i användningen av olika ord och begrepp. 
Däremot har det inte gjorts någon detaljerad heltäckande språkgranskning. 

För att ändringar i förbundets stadgar, liksom i NA-förenings stadgar, ska kunna träda i kraft behövs, 
likalydande beslut, av två på varandra följande stämmor med minst en månad emellan, varav en ska 
vara ordinarie stämma. Därför föreläggs, de vid den extra stämman 21-01-23 antagna 
stadgeändringarna, årets ordinarie stämma för ett andra beslut. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

- att stämman ånyo antar, det vid extra stämman 21-01-23 antagna, förslaget till 

reviderade stadgar för Riksförbundet Noaks Ark i enlighet med bilaga, 
 

- att stämman ånyo antar, det vid extra stämman 21-01-23 antagna, förslaget till 

reviderade stadgar för Noaks Ark-förening i enlighet med bilaga. 

 


