Propositioner ändra stadgar
I nedan texter är understruken text tillagd och genomstruken text borttagen. Båda varianterna är
fetstilta.

Proposition 1
Syfte och bakgrund
Nuvarande stadgar dikterar att årsmöte måste hållas innan februaris utgång. Anledningen till detta
var att hinna ha årsmötet i god tid innan SSDF förbundsmöte, då det krävdes att man lång tid innan
förbundsmötet skickade in fullmakt med föreningens företrädare. Tiden för sista datum att skicka in
fullmakt har senarelagts, vilket innebär att föreningens årsmöte inte måste hållas så tidigt. Dessutom
sammanfaller ofta sportlovet med slutet på februari.

Förslag till ändringar
3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast innan februaris utgång 15:e
mars på tid datum, klockslag och plats som styrelsen bestämmer.
…

Proposition 2
Syfte och bakgrund
I nuvarande stadgar krävs det att valberedningens förslag presenteras i kallelsen. Detta hindrar att
kallelsen skickas ut i god tid om valberedningens arbete inte är helt klart. Nedan förslag till ändringar
separerar kallelsen från valberedningens förslag, med bibehållet krav att valberedningens förslag
delges medlemmarna minst tre veckor före årsmötet.
Då vi lever i en digital värld anser styrelsen inte att kravet att anslå kallelse och förslag till
föredragningslista i klubblokalen är meningsfullt.
Den verksamhetsplan som presenteras på årsmötet är ett förslag. Förslag till ny lydelse speglar detta.
Styrelsen anser att man till årsmötet bör presentera en ekonomisk plan, inte en budget. Förslag till ny
lydelse speglar detta.

Förslag till ändringar
3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
…
Kallelse till årsmötet, och förslag till föredragningslista och valberedningens förslag ska av styrelsen
senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska
kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal
eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning
av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess
medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, förslag till
verksamhetsplan med budgetekonomisk plan samt styrelsens propositioner och inkomna motioner
med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I
kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. I kallelsen ska även valberedningens
förslag presenteras.

Proposition 3
Syfte och bakgrund
För att på laglydigt sätt kunna behandla personuppgifter för omyndiga medlemmar föreslår styrelsen
följande ändringar i stadgarna.

Förslag till ändringar
2 kap Föreningens medlemmar
1 § Medlemskap
…
Medlem, eller medlems målsman i det fall medlemmen inte är myndig, har genom sitt
medlemskapet godkänt att föreningen, och de förbund föreningen tillhör, registrerar, och på annat
sätt behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens
ändamålsenliga verksamhet offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida.
Medlem har rätt att begära att dess uppgifter ej offentliggörs.

Proposition 4
Syfte och bakgrund
För att slippa hantera avsteg från beskriven ordning i samband med digitala årsmöten föreslås nedan
tillägg.

Förslag till ändringar
3 kap Årsmöte
8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Vid digitala årsmöte kan tyst acklamation användas istället för bifallsrop, vilket innebär att bifall
görs genom tystnad. Deltagare som inte bifaller yttrar sig.
Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning
alla frågor utom val genom enkel majoritet.

