Styrelsens förslag till stadgeändringar
Vid årsmötet 2011 konstaterades att föreningens stadgar på några punkter inte är
helt tydliga. Nuvarande stadgar ger ingen vägledning om vilket års medlemsavgift
som årsmötet beslutar om. Dessutom blev det tydligt att principerna för hur
hedersmedlemmar utses behövde förtydligas.
Årsmötet gav därför styrelsen i uppdrag att se över stadgarna och återkomma med
förslag till ändringar.
Styrelsen har gått igenom stadgarna och föreslår nedanstående ändringar.
Förändringar är markerade med fetstil. De gällande stadgarna finns i sin helhet på
föreningens hemsida, http://www.swingkatten.se/arkiv/dokument/stadgar.pdf.
Stadgarna överenstämmer även i sin föreslagna nya lydelse i allt väsentligt med
RF:s normalstadgar.

10§ Medlemskap
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Medlemskap beviljas av styrelsen
eller av den som styrelsen
delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får
avslås endast om det kan antas att
vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål
eller intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen
eller av den som styrelsen
delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får
avslås endast om det kan antas att
vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål
eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan
skall fattas av styrelsen. I beslut
skall skälen redovisas samt anges
vad den medlemssökande skall
iaktta för att överklaga beslutet.
Beslutet skall inom tre dagar från
dagen för beslutet skriftligen
tillställas den som fått avslag på
medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan
skall fattas av styrelsen. I beslut
skall skälen redovisas samt anges
vad den medlemssökande skall
iaktta för att överklaga beslutet.
Beslutet skall inom tre dagar från
dagen för beslutet skriftligen
tillställas den som fått avslag på
medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får
överklagas av den berörde enligt
reglerna i RF:s stadgar.

Beslut om vägrat medlemskap får
överklagas av den berörde enligt
reglerna i RF:s stadgar.

Genom beslut av årsmöte får
person på förslag som inkommit
till mötet i enlighet med 27§
utnämnas till hedersmedlem eller
ständig medlem i föreningen.

Genom beslut av årsmöte får
person som varit betydelsefull för
föreningen eller dess syfte
utnämnas till hedersmedlem eller
ständig medlem i föreningen.
Förslag på sådan person lämnas
till årsmötet enligt 16§.
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Kommentar till förändringen:
För att undvika att det går inflation i hedersmedlemskap bör endast den som varit
betydelsefull för föreningen eller dess syfte kunna utses till hedersmedlem. Även
person som inte är medlem i föreningen ska kunna utses till hedersmedlem om det
finns skäl för detta. Förslag på person att utse till hedersmedlem lämnas genom
motion till årsmötet enligt de regler för motioner som framgår i 16§. Hänvisningen
till 27§ i nuvarande stadgar är felaktig.

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Medlem

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som
anordnas för medlemmarna,

• har rätt att delta i sammankomster som
anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens
angelägenheter såvida inte särskilda
sekretesshänsyn föreligger (t ex
pågående förhandling),

• har rätt till information om föreningens
angelägenheter såvida inte särskilda
sekretesshänsyn föreligger (t ex
pågående förhandling),

• har rätt att delta i föreningens aktiviteter.
Deltagande kan begränsas av avgifter,
platstillgång, nivåkrav eller
krav på uttagning.

• har rätt att delta i föreningens aktiviteter.
Deltagande kan begränsas av avgifter,
platstillgång, nivåkrav eller
krav på uttagning.

• skall följa föreningens stadgar och beslut
som fattats av föreningsorgan samt följa i §3
nämnda organisationers
stadgar, bestämmelser och beslut,

• skall följa föreningens stadgar och beslut
som fattats av föreningsorgan samt följa i §3
nämnda organisationers
stadgar, bestämmelser och beslut,

• har inte rätt till del av föreningens
behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen,

• har inte rätt till del av föreningens
behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen,

• skall betala medlemsavgift samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen.

• skall betala medlemsavgift samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen.

• godkänner genom sitt medlemskap att
föreningen registrerar och behandlar
medlemmens personuppgifter
samt att uppgifterna, inom ramen för
föreningens verksamhet offentliggörs, oavsett
framställningsform, t. ex.
på föreningens hemsida, samt också inom
ramen för föreningens syfte tillhandahålls
föreningens samarbetspartners.
Uppgifterna i medlemsregistret får aldrig
användas på ett olämpligt, stötande eller
otillåtet sätt. Personnummer får aldrig
publiceras. Föreningsmedlem som kan

• godkänner genom sitt medlemskap att
föreningen registrerar och behandlar
medlemmens personuppgifter
samt att uppgifterna, inom ramen för
föreningens verksamhet offentliggörs, oavsett
framställningsform, t. ex.
på föreningens hemsida, samt också inom
ramen för föreningens syfte tillhandahålls
föreningens samarbetspartners.
Uppgifterna i medlemsregistret får aldrig
användas på ett olämpligt, stötande eller
otillåtet sätt. Personnummer får aldrig
publiceras. Föreningsmedlem som kan
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åberopa särskilda skäl har rätt att neka
publicering.

åberopa särskilda skäl har rätt att neka
publicering.
Hedersmedlem är befriad från
skyldigheten att erlägga
medlemsavgift. I övrigt har
hedersmedlem samma rättigheter
och skyldigheter som vanlig
medlem.

Kommentar till förändringen:
Tillägget klargör hedersmedlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

15§ Tidpunkt, kallelse
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Årsmötet, som är föreningens högsta
beslutande organ, hålls före utgången av mars
månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer.

Årsmötet, som är föreningens högsta
beslutande organ, hålls före utgången av mars
månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen tidigast
sex veckor och senast två veckor före mötet
tillställas medlemmarna, eller kungöras i
ortspressen. Vidare skall kallelse jämte
förslag till föredragningslista 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
skall det anges i kallelsen.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen tidigast
sex veckor och senast två veckor före mötet
tillställas medlemmarna, eller kungöras i
ortspressen. Vidare skall kallelse jämte
förslag till föredragningslista anslås på
föreningens hemsida 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 skall det anges i
kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser,
revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens
förslag och inkomna motioner med styrelsens
yttrande, skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en
vecka före årsmötet. I kallelsen
skall anges var dessa handlingar
finns tillgängliga.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser,
revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens
förslag och inkomna motioner med styrelsens
yttrande, skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en
vecka före årsmötet. I kallelsen
skall anges var dessa handlingar
finns tillgängliga.

Kommentar till förändringen:
Föreningen saknar klubblokal. Även om föreningen i framtiden skulle få en egen
lokal är det sannolikt att kommunikation med medlemmarna i första hand sker
genom information på hemsidan. Kallelse till årsmöte bör därför anslås på
hemsidan och inte i klubblokalen.
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21§ Ärenden vid årsmötet
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Vid årsmötet skall följande behandlas och
protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för
mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det
senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balansoch 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 övergripande
verksamhetsplan.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
för en tid av två år.
c) Två till fyra suppleanter i styrelsen med för
dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) En revisor jämte 1-2 suppleanter för en tid
av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) Två till fyra ledamöter i valberedningen för
en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
f) beslut om val av ombud till förbundsmöte,
SDF-möten (och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med
ombud)
13. Övriga frågor.

Vid årsmötet skall följande behandlas och
protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för
mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det
senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balansoch 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 medlemssavgifter för det
innevarande verksamhetsåret
10. Fastställande av övergripande
verksamhetsplan.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter
samt val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
för en tid av två år.
c) Två till fyra suppleanter i styrelsen med för
dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) En revisor jämte 1-2 suppleanter för en tid
av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) Två till fyra ledamöter i valberedningen för
en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
f) beslut om val av ombud till förbundsmöte,
SDF-möten (och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med
ombud)
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.
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Kommentar till förändringen:
Punkt 9.
Ett skäl till översynen av stadgarna var behovet av att förtydliga vilket års
medlemsavgift som årsmötet fattar beslut om.
Medlemsavgiften debiteras vanligtvis tillsammans med kursavgiften för
vårterminens kurser. Många medlemmar har därför redan betalat avgiften när
årsmötet hålls. Man kan tycka att detta talar för att årsmötet ska besluta om nästa
års medlemsavgifter så att extra administration kan undvikas i händelse av en
ändring av avgiften.
Medlemsavgiften som beslutas bör trots detta avse samma år som
verksamhetsplanen och budgeten. För ett välgrundat beslut om medlemsavgiften
behöver årsmötet känna till den planerade verksamheten och de ekonomiska
förutsättningarna.
Om styrelsen ser behov av att förändra medlemsavgiften bör den ta fram de
underlag som behövs för ett beslut och kalla till ett extra årsmöte i god tid före
årsskiftet. På så sätt kan rätt medlemsavgift debiteras utan någon extra
administration.
Punkt 12.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter bör fastställas innan valen inleds. På så
sätt blir valen enkla att genomföra även om ytterligare kandidater föreslås vid
mötet. Nuvarande stadgar kan tolkas som att alla som kandiderar kan väljas in så
länge det maximala antalet ledamöter enligt stadgarna inte överskrids. Detta skulle
kunna resultera i en onödigt stor och potentiellt ineffektiv eller illa fungerande
styrelse.

22§ Extra årsmöte
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra
årsmöte.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra
årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte
när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade
medlemmar begär det. Sådan framställning
skall avfattas skriftligen och innehålla skälen
för begäran.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte
när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade
medlemmar begär det. Sådan framställning
skall avfattas skriftligen och innehålla skälen
för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra
årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till
sådant möte att hållas
inom två månader från kallelsen. Kallelse med
förslag till föredragningslista för extra
årsmöte skall tillställas medlemmarna senast
sju dagar före mötet eller kungöras inom
samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen
med förslag till föredragningslista anslås i
klubblokalen eller på annan lämplig plats.

När styrelsen mottagit en begäran om extra
årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till
sådant möte att hållas
inom två månader från kallelsen. Kallelse med
förslag till föredragningslista för extra
årsmöte skall tillställas medlemmarna senast
sju dagar före mötet eller kungöras inom
samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen
med förslag till föredragningslista anslås på
föreningens hemsida eller på annan lämplig
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plats.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven
kallelse får den som gjort framställningen
vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven
kallelse får den som gjort framställningen
vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett Vid extra årsmöte får endast det som föranlett
mötet tas upp till behandling.
mötet tas upp till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om
beslutsmässighet vid sådant möte gäller
vad som sägs i 17§ och 18§.

Om rösträtt på extra årsmöte och
om beslutsmässighet vid sådant
möte gäller vad som sägs i 17§
och 18§.

Kommentar till förändringen:
Se kommentar till 15§
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