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Bakgrund Background 

På årsmötet 2020 fattades följande beslut 
under punkten för verksamhetsplan: 
- att uppdra åt styrelsen att granska 
stadgarna utifrån den nya värdegrunden 
och barnkonventionen som lag i Sverige. 
Styrelsen har gått igenom stadgarna ur 
detta perspektiv och ser två punkter som 
kan ses som problematiska i relation till 
värdegrunden och då särskilt 
barnkonventionen. Det handlar om § 9 
Årsmötet och §14 Valbarhet. De kan ses 
ha samma problem. 

At the annual meeting 2020 the 
following decision was made during the 
discussion of the work plan: 
- to have the board examine the bylaws 
from the perspectives of the new values 
and the convention of the rights of the 
child as law in Sweden. 
The board has examined the bylaws 
from these perspectives and see two 
sections which can be seen as 
problematic in relation to the values and 
in particular the convention of the rights 
of the child. It is in regards to §9 Annual 
meeting and §14 Eligibility for elections. 

    

§9 har formuleringen “Närvaro- och 
rösträtt vid årsmöte tillkommer varje 
betalande medlem som är över 14 år. 
Alla, oavsett ålder, har närvarorätt vid 
årsmöte.” 

§9 is worded ”lorem ipsum” 

§14 har formuleringen “Valbar till 
föreningens styrelse är fysisk person 
över 14 år som är medlem i Malmö Pride, 
dock ej föreningens revisorer eller 
ledamöter i valberedningen. Anställda är 
inte valbara.” 

§14 is worded ”lorem ipsum” 

    



 
 

Vi förstår tydligt poängen med att sätta 
en åldersgräns då det mycket handlar om 
rätten att ingå avtal, frågor om vem som 
är ansvarig för besluten, medlemmen 
eller dess målsman. Men samtidigt vore 
då 16 år eller 18 år mer logiskt. Dels tror 
vi inte att något årsmöte skulle välja en 
alltför ung person. Dessutom ser vi att 
det är olämpligt att stadgarna är skrivna 
för att unga personer ska berövas 
rösträtt just för att de är unga när vi 
aktivt arbetar med inkludering av unga 
hbtqia+-personer i våra arrangemang. Vi 
tänker därför att det, i enlighet med 
värdegrunden, vore lämpligt att plocka 
bort åldersgränserna ifrån stadgarna.  

We clearly see the point of putting an age 
limit because it relates to entering 
agreements, questions of who is 
responsible for the decisions, the 
member or their guardian. At the same 
time, then 16 or 18 years old would be 
more logical. For one thing, we don't 
believe an annual meeting would elect 
too young of a person. We also see it as 
inappropriate for the bylaws to be 
written so young people are robbed of 
the right to vote just because they are 
young, when we actively work to include 
young lgbtqia+-people in our events. 
Therefore, we see, in accordance with 
our values, it is appropriate to remove 
the age limits from the bylaws. 

    

Förslag till beslut Propositions 

att ändra lydelsen i stadgarnas §9 från 
“Närvaro- och rösträtt vid årsmöte 
tillkommer varje betalande medlem som 
är över 14 år. Alla, oavsett ålder, har 
närvarorätt vid årsmöte.” till “Närvaro- 
och rösträtt vid årsmöte tillkommer varje 
betalande medlem.” 

to change the wording in the bylaws’ §9 
from “lorem ipsum” to “lorem ipsum” 

att ändra lydelsen i stadgarnas §14 från 
“Valbar till föreningens styrelse är fysisk 
person över 14 år som är medlem i 
Malmö Pride, dock ej föreningens 
revisorer eller ledamöter i 
valberedningen. Anställda är inte 
valbara.” till “Valbar till föreningens 
styrelse är fysisk person som är medlem i 
Malmö Pride, dock ej föreningens 
revisorer eller ledamöter i 
valberedningen. Anställda är inte 
valbara.” 

to change the wording in the bylaws’ §14 
from “lorem ipsum” to “lorem ipsum” 


