
Ändringar i sektionernas arbetsordning 

Sektion Grön: 

§2 Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter samt två ersättare. Fyra ordinarie ledamöter 

kommer från förarsidan och fyra ordinarie ledamöter från station ersätts med Styrelsen 

består av sex ordinarie ledamöter samt två ersättare. Tre ordinarie kommer från förarsidan 

och tre ordinarie från station.  

Sektion Grön skall fördela de fyra ordinarie platser, så att det är minst 1 representant från 

område Alvik och 1 från område Gullmarsplan stryks helt. 

Total består sektionen av 10 ledamöter osv ersätts med Alla ledamöter utses av sektionens 

alla medlemmar. 

§6 Sektionen ska hålla minst ersätts med Sektionen bör hålla minst 

§7 Sektionen ska hålla minst 7 styrelsemöten per år ersätts med Styrelsen ska hålla fyra st 

styrelsemöten per år.  

I sista meningen i denna paragraf stryks ”ska delta på mötena.” 

§8 Stryks helt. 

 

Sektion Röd: 

§2 Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter samt två ersättare. Fyra ordinarie ledamöter 

kommer från förarsidan och fyra ordinarie ledamöter från station ersätts av Styrelsen består 

av sex ordinarie ledamöter samt två ersättare. Tre ordinarie kommer från förarsidan och tre 

ordinarie från station. 

Sektion Röd skall fördela de fyra ordinarie platser, så att det är minst 1 representant från 

område City och 1 från område Liljeholmen stryks helt 

Total består sektionen av 10 ledamöter osv ersätts av Alla ledamöter utses av sektionens alla 

medlemmar. 

§6 Sektionen ska hålla minst ersätts med Sektionen bör hålla minst 

§7 Sektionen ska hålla minst 7 styrelsemöten per år ersätts av Styrelsen ska hålla fyra st 

styrelsemöten per år.  

I sista meningen i denna paragraf stryks ”ska delta på mötena.” 

§8 Stryks helt. 

 

 

 



Sektion Blå: 

§2 Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter samt två ersättare. Fyra ordinarie ledamöter 

kommer från förarsidan och fyra ordinarie ledamöter från station ersätts av Styrelsen består 

av sex ordinarie ledamöter samt två ersättare. Tre ordinarie kommer från förarsidan och tre 

ordinarie från station.  

Total består sektionen av 10 ledamöter osv ersätts av Alla ledamöter utses av sektionens alla 

medlemmar. 

§6 Sektionen ska hålla minst ersätts med Sektionen bör hålla minst 

§7 Sektionen ska hålla minst 7 styrelsemöten per år ersätts av Styrelsen ska hålla fyra st 

styrelsemöten per år.  

I sista meningen i denna paragraf stryks ”ska delta på mötena.” 

§8 Stryks helt. 

 

Sektion Lokalvård: 

§2 Styrelsen består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt fem ersättare ersätts 

av Styrelsen består av ordförande och fem ordinarie ledamöter samt två ersättare.  

Total består sektionen av 10 ledamöter osv stryks. 

§6 Sektionen ska hålla minst ersätts med Sektionen bör hålla minst 

§7 Sektionen ska hålla minst 7 styrelsemöten per år ersätts av Styrelsen ska hålla fyra st 

styrelsemöten per år. 

§8 Stryks helt. 

 

Sektion Tjänstemän: 

§2 Total består sektionen av 5 ledamöter osv stryks.  

§6 Sektionen ska hålla minst ersätts med Sektionen bör hålla minst 

§7 Sektionen ska hålla minst 5 styrelsemöten per år ersätts av Styrelsen ska hålla fyra st 

styrelsemöten per år. 

§8 Stryks helt. 

 

 

 

 


