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Förbundsstämma 2021-04-22 

 

 

Proposition 1 

Finansiering av regionchefer  

MRF har under de senaste två åren arbetat med en omdaning av organisationen och dess strategi. 
Arbetet har skett på bred front i distrikten, framtidsgrupp, personal och förbundsstyrelsen. 
Stämman 2020 beslöt att fastslå en ny strategi och därmed en ny vision. 

Som en del i MRF:s fastlagda nya strategi för att möta de stora förändringar som sker i vår bransch, 
så förstärker vi organisationen med regionchefer.   

Första steget i att finansiera nya beslutade kompetenser är att ta bort det tidigare distriktsstödet 
från och med 2022 (stödet är f n på 25.000 SEK samt 130 SEK/medlem). 

 
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta  

a t t   från och med 2022 avveckla det nuvarande distriktsstödet. 
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Proposition 2  

Ändringar i distriktsstadgar (senast ändrade 2005-04-22) 

Som en anpassning till MRF:s nya strategi och arbetssätt bör det ske en del justeringar i 
”Normalstadgar för distrikt”, enligt förslag nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen ändring Kommentar 
§ 1 Föreningens namn 
 
Föreningen, vars namn är XX Läns 
Motorbranschförening, är en 
distriktsförening inom Motorbranschens 
Riksförbund.  
 

§ 1 Föreningens namn 
 
Föreningen, vars namn är MRF XX, är 
en distriktsförening inom MRF, 
Motorbranschens Riksförbund. 

 
 
Exempel: 
MRF Stockholm 
MRF N:a Älvsborg & Bohus 

§ 8 Föreningens ledning 
 
”Inom varje distriktsförening skall inrättas 
de sektioner för vilka central 
sektionsstyrelse utsetts. De olika 
sektionernas arbetsuppgifter handläggs av 
sektionsstyrelser eller kontaktmän, vilka 
väljs av föreningsmötet”   
 

§ 8 Föreningens ledning 
 
Stryks. 
 

 

Ordet kansli byts ut mot huvudkontor. 
 

Gäller § 3, 7, 8  

Motorbranschens Riksförbund byts ut i 
”löpande text” till MRF. 

Gäller hela ”löpande texten” i 
stadgarna. 

 

 
 
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta 

a t t  godkänna framlagt förslag till revideringar av normalstadgar för distrikt inom MRF. 
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Proposition 3 

Ändringar i förbundets stadgar (senast ändrade 2019-04-24) 

Som en anpassning till MRF:s nya strategi och arbetssätt bör det ske en del justeringar i förbundets 
stadgar, enligt förslag nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen ändring 
§ 1 Förbundets namn och verksamhetsområde  
 
Motorbranschens Riksförbund (MRF) är ett av 
distriktsföreningar uppbyggt branschförbund, 
bestående av fysiska och juridiska personer som 
yrkesmässigt bedriver verksamhet inom bilbranschen i 
Sverige och som uppfyller de för medlemskap gällande 
kvalifikationsbestämmelserna. 
 

§ 1 Förbundets namn och verksamhetsområde  
 
MRF (Motorbranschens Riksförbund) är ett av 
distriktsföreningar uppbyggt branschförbund, 
bestående av fysiska och juridiska personer som 
yrkesmässigt bedriver verksamhet inom mobilitet på 
väg i Sverige och som uppfyller de för medlemskap 
gällande kvalifikationsbestämmelserna. 

§ 3 Förbundets ändamål 
 
Förbundet har till ändamål att inom ramen för 
bilismens sunda utveckling och i enlighet med 
förbundets hederskodex främja medlemmarnas 
gemensamma intressen... 
 

§ 3 Förbundets ändamål 
 
Förbundet har till ändamål att inom ramen för 
hållbar mobilitet på väg och i enlighet med 
förbundets hederskodex främja medlemmarnas 
gemensamma intressen… 

§ 18 Protokollföring 
 
Protokoll skall föras vid sammanträde med förbundet 
och dess organ. Protokollen bör inom 14 efter 
sammanträdet justeras av ordförande vid 
sammanträdet. 
Protokoll skall tillställas samtliga vid sammanträdet 
närvarande personer. 
Sektionsstyrelsernas protokoll skall tillställas 
Förbundsstyrelsen. 

§ 18 Protokollföring 
 
Protokoll skall föras vid sammanträde med 
Förbundsstyrelsen. Protokollen bör inom 14 efter 
sammanträdet justeras av ordförande vid 
sammanträdet. 
Protokoll skall tillställas samtliga vid sammanträdet 
närvarande personer. 
Sektionsstyrelserna för anteckningar och 
beslutslogg, vilka rapporteras till Förbundsstyrelsen. 
 

§ 20 Kansliet 
 
Förbundets löpande ärenden skall handläggas av ett 
kansli under ledning av förbundets av 
Förbundsstyrelsen utsedde VD. 
 
 

§ 20 Huvudkontoret 
 
Förbundets löpande ärenden skall handläggas av 
huvudkontoret under ledning av förbundets av 
Förbundsstyrelsen utsedde VD. 
 

Ordet kansli byts ut mot huvudkontor. 
 

Gäller § 4, 6, 14 

Motorbranschens Riksförbund byts ut i ”löpande text” 
till MRF. 

Gäller hela ”löpande texten” i stadgarna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta  

a t t godkänna framlagt förslag till reviderade stadgar för MRF (Motorbranschens Riksförbund). 


