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1. SPRÅKFORM i 4§ 3e stycket:   emotta

Nuvarande text:
För att stödja sin verksamhet kan STÅ förvärva biljettintäkter,
arrangera basarer, insamlingar och lotterier, förmedla produkter
som anknyter till verksamheten samt emotta bidrag, donationer och

testamenten.

Förändrad text:
För att stödja sin verksamhet kan STÅ förvärva biljettintäkter,
arrangera basarer, insamlingar och lotterier, förmedla produkter
som anknyter till verksamheten samt emottaga bidrag, donationer

och testamenten.

2. REFERENS i 5§ 2. stycket:   Referenser till övriga juridiska personer behöver inte ange regisrerad
form. För att vara enhetlig med resten av stadgarna:

Nuvarande text:
Hänsyn bör tas till de stadganden som gäller föreningens rätt till

specialföreningsstatus vid Åbo Akademis Studentkår r.f.

Förändrad text:
Hänsyn bör tas till de stadganden som gäller föreningens rätt till

specialföreningsstatus vid Åbo Akademis Studentkår.

3. SYFTNINGSFEL i 7§ rubrik:   beviljande syftar även på medlemsregister

Nuvarande text:
Beviljande av medlemskap och medlemsregister

Förändrad text:
Medlemsregister och beviljande av medlemskap

4. KOMPLETTERING till 14§ 1a punkten:   rösträknare fattas

Nuvarande text:
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två

protokolljusterare

Förändrad text:
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två

protokolljusterare och två rösträknare
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5. KORRIGERING i 14§ 5e punkten:   bokslut görs per räkenskapsperiod

Nuvarande text:
Fastställande av bokslutet för föregående verksamhetsår

Förändrad text:
Fastställande av bokslutet för föregående räkenskapsår

6. SPRÅKFORM i 15§ 1a stycket:   väljs

Nuvarande text:
Styrelsen väljs av årsmötet. STÅ:s styrelse består av ordförande,

kassör, sekreterare samt minst tre och högst sex ordinarie
medlemmar.

Förändrad text:
Styrelsen väljes av årsmötet. STÅ:s styrelse består av ordförande,

kassör, sekreterare samt minst tre och högst sex ordinarie
medlemmar.

7. STAVFEL i 16§:   beslutsför

Nuvarande text:
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är

närvarande, ordförande eller, om sådan finns, viceordförande,
medräknad.

Förändrad text:
Styrelsen är beslutför då minst hälften av styrelseledamöterna är
närvarande, ordförande eller, om sådan finns, viceordförande,

medräknad.

8. JURIDISKA BEFOGENHETER i 20§ 1a stycket:   Rätt att teckna STÅ:s namn blir enklare då
styrelsens ordförande kan göra detta med antingen kassör eller sekreterare.

Nuvarande text:
STÅ:s namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med
kassören. Vid behov kan styrelsen bevilja ytterligare en

styrelsemedlem temporär rätt att teckna namn.

Förändrad text:
STÅ:s namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med

antingen kassören eller sekreteraren. Vid behov kan styrelsen
bevilja ytterligare en styrelsemedlem temporär rätt att teckna

namn.,
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9. STAVFEL i 21§ 1a stycket:   erfodras

Nuvarande text:
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av STÅ tas av
föreningsmötet. För fattande av beslut erfodras på två på varandra

följande föreningsmöten med två tredjedelars majoritet fattade
samstämmiga beslut. Stadgarna träder i kraft först sedan de

godkänts av föreningsregistret.

Förändrad text:
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av STÅ tas av

föreningsmötet. För fattande av beslut erfordras på två på
varandra följande föreningsmöten med två tredjedelars majoritet
fattade samstämmiga beslut. Stadgarna träder i kraft först sedan

de godkänts av föreningsregistret.


