You find an English translation further down in this document
Propositioner från styrelsen för årsmöte 2018
1. Gällande namnbyte från RFSL Borås Sjuhärad till RFSL Sjuhärad
RFSL Borås Sjuhärads styrelse föreslår att föreningen ska byta namn till RFSL Sjuhärad.
Motivering:
Förra året bytte vi till Borås Sjuhärad och fortsatt är motiveringen för namnbyte att vi sedan flera år
tillbaka haft hela Sjuhärad som upptagningsområde, om än med sätet i Borås. Under de senaste åren
har interaktionen med samtliga kommuner ökat och vi vill med ett namnbyte ytterligare förenkla det
kommunikativa. Vi vill under 2018 stärka kommunikationen ytterligare genom att mer aktivt använda
samtliga kommunnamn: Bollebygd, Borås, Vårgårda, Herrljunga, Svenljunga, Mark, Ulricehamn &
Tranemo.
Styrelsen ser behovet av att förkorta vårt namn och tydligare inkludera samtliga kommuner utan att
särskilja Borås stad, detta för att göra vår geografi rättvisa. Vi lägger därmed förslaget att byta från
RFSL Borås Sjuhärad (liberté) till RFSL Sjuhärad (liberté).
RFSL Borås Sjuhärads styrelse yrkar bifall.
Motioner från medlemmar för årsmöte 2018
En motion har inkommit från medlem men då denna gäller stadgeändring hänvisas den till förbundet.
Motionslämnaren är kontaktad gällande detta.
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In English
Proposals from the Board of Directors for the Annual Meeting 2018
1. Regarding name change from RFSL Borås Sjuhärad to RFSL Sjuhärad
RFSL Borås Sjuhärad Board proposes that the association should be renamed to RFSL Sjuhärad.
Reason:
Last year we switched to Borås Sjuhärad with the motivation that we since long have had the entire
Sjuhärad area as ours, with the seat in Borås. In recent years, interaction with all municipalities has
increased and we want to simplify the communication with a name change. We want to further
strengthen the communication from 2018 by actively using all of the municipality names: Bollebygd,
Borås, Vårgårda, Herrljunga, Svenljunga, Mark, Ulricehamn & Tranemo.
The board sees the need to shorten our name and more clearly include all municipalities without
distinguishing Borås, to make our geography justice. We hereby propose to switch from RFSL Borås
Sjuhärad (liberté) to RFSL Sjuhärad (liberté).
RFSL Borås Sjuhärad Board of Directors calls for approval.
Motions from members for the annual meeting 2018
A motion has been received from a member, but when this concerns a change of organization chart,
it is referred to RFSL national. The member who wrote the motion is contacted regarding this.

