MOTION TILL ÖSTERSUNDS FOTBOLLSKLUBBS ÅRSMÖTE
Stadgeändring
Vid höstens möte speciellt för stadgarna blev kanske inte allt så noga genomtänkt i den stora
textmassa som var att ta ställning till.
Stadgarna är i stort baserade på Riksidrottsförbundets stadgemall. Dock finns i paragraferna som
avser rösträtt vid årsmöte några undantag som inte baseras på Riksidrottsförbundet. Grundprincipen
att bara de närvarande vid årsmötet skall ha rösträtt får en avvikelse genom att man talar om vad vi
kan kalla ombudsröstning för omyndiga barn. Avvikelsen är inte bara onödig i förhållande till
grundprincipen om närvaro. Den kan även vålla tolkningsdiskussioner. En risk som verkligen - med
klubbens egna erfarenheter - bör undvika.
Är man 156 år kan man naturligtvis själv vara närvarande på årsmötet, framföra sina synpunkter och
rösta. Inom parantes kan sägas att jag innan jag fyllt 16 var ordförande i en ledande klubb här i länet.
Till det hela kan man väl också säga att om man skulle ge möjlighet till ombudsröstning i
behjärtansvärda fall finns det andra mer ömmande fall.
Jag föreslår alltså en stadgeändring enligt nedan.
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NUVARANDE STADGAR
6 § Sammansättning och beslutsförhet
Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vårdnadshavare har rätt att företräda sina omyndiga barn.
Årsmötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud (föräldrar till omyndiga barn) som är
närvarande på årsmötet.
7 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: − att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år; − att medlemskap har
beviljats minst två månader före aktuellt årsmöte; och − att medlemsavgifter har betalats senast två månader före aktuellt
årsmöte.
Hedersmedlem omfattas inte av de krav som uppställs ovan för att vara röstberättigad på årsmöte. Hedersmedlem har med
andra ord alltid rösträtt oavsett om i denna punkt ovan nämnda krav är uppfyllda eller ej. Medlem som inte har rösträtt har
yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Rösträtten är personlig, innebärande att medlem inte kan företrädas av ombud. Undantaget föräldrar som företräder sitt
omyndiga barn
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