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Bakgrund 

När styrelsen nu har drivit klubben ett par år har vi upptäckt att klubbens stadgar 

inte riktigt hänger ihop och/eller fungerar rent praktiskt.  

 

För ändring av stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 

röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som 

styrelsen. 

 

Föreslagna förändringar 

Kursivtext är tillägg. Genomstruken text är borttagen text. 

2 kap 

4 §  Utträde 

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem 

vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer 

föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte. 

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får 

föreningen besluta om medlemskapets upphörande.  

(Tillägg) Medlem som inte har tränat på mer än en termin rensas ut ur medlemsregistret i 

februari månad året efter det år medlemmen har betalat medlemsavgift för. Sådan medlem har 

sedan rätt att bli medlem igen om de vill återuppta träningen. 

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första, eller andra eller tredje 

stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Om medlemskapet avslutas 

enligt andra stycket skall Ppersonen ska underrättas om att medlemskapet har 

upphört. 

 
3 kap 

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra två veckor före 

årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna. 

 



 

 

    
 

 

 

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 

• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;  

• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och 

• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.  

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 

5 §  Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

12. Val av 

a)  föreningens ordförande för en tid av ett två år; 

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 

c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 

d)  en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

e)  (2 st.) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses 

till ordförande; samt 

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom 

ombud. 

4 kap 

2 §  Åligganden 

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete 

fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. 

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid 

utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska 

valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen 

ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på 

kandidater.  

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade 

medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har 

föreslagits inför valberedningen. 

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt 

förslag beträffande det val nomineringen avser. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått 

kännedom om. 

 



 

 

    
 

 

 

Revisor 

När det gäller revisor så står det idag att vi väljer en revisor och sedan står det på ett 

antal ställen revisorerna. Förslaget är att ändra till att det väljs en eller flera revisorer 

och att det sedan på alla ställen står revisorn/erna. 

 

 

Styrelsen 

Ordförande   Sekreterare  Kassör 

Ledamot   Ledamot  Suppleant   


