
Förslag till stadgeändring för ÖIS Friidrottsklubb (2021-01-08)

Styrelsen för ÖIS Friidrottsklubb föreslår att styrelsesuppleanter ska slopas.

Motivering: Det finns ingen större anledning till att ha styrelsesuppleanter. Styrelsens 
sammansättning, med ordförande samt minst 5 övriga ledamöter, är fullt tillräcklig även för 
att hantera eventuell frånvaro av ordinarie ledamöter.  Hittills har ingen styrelsesuppleant 
behövt träda i funktion.  Med detta förslag kan valberedningen lägga större energi på att hitta 
kandidater till ordinarie styrelseledamöter.  Notera att flera andra klubbar saknar 
styrelsesuppleanter.

Nedan anges vad förslaget innebär i form av strykningar i de innevarande stadgarna 
(paragraferna 21 och 25).

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens 

förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av

a. föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c.   2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;
d. 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år;
e. minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till 

ordförande;
f. beslut om val av ombud

i. till SDF-möten
ii. till årsmöte i ÖIS

iii. till övrigt för föreningen viktiga möten



13. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får 
inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst 5 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig de 
övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot, som inte är att betrakta som tillfälligt, inträder suppleant enligt av 
årsmötet fastställd turordning, med ledamots rättigheter och skyldigheter. Avgår ledamot före 
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. 
nästföljande årsmöte. Efter beslut av styrelsen kan suppleant ges närvarorätt vid styrelse-
möten. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men 
kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom 
styrelsen. På förslag av styrelsen kan årsmötet utse person till hedersledamot av styrelsen. 
Sådan hedersledamot är befriad från att erlägga medlemsavgift.


