Information till medlemmar gallande
forra arets stadgeandringar
Bakgrund
Efter att årsmötet beslutat om nya stadgar ska dessa godkännas av Hammarbyalliansens styrelse. De har
haft mindre anmärkningar på de stadgar som godkändes och därför är stadgarna formulerade enligt nedan.
Styrelsens förslag till beslut
- att godkänna stadgarna så som Hammarbyalliansen rekommenderat oss att formulera dem.

Stadgeförändring gällande §13 Medlems rättigheter och skyldigheter
Årsmötet beslutande att godkänna formuleringen:
Medlem
● har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
● har rätt till information om föreningens angelägenheter, bland annat genom den skriftliga
information som från tid till annan tillställs varje medlem till av medlemmen senast uppgiven
adress
● skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt i tillämpliga delar
följa i § 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
● har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
● skall betala medlemsavgift senast den 31/3 samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
Ny medlem ska betala medlemsavgift senast 3 veckor efter första aktivitetstillfället samt övriga
avgifter efter överenskommelse.
● som tränar och spelar samt är över 18 år ska vid efterfrågan arbeta vid aktiviteter där de hjälper
föreningen eller föreningens sponsorer.
Styrelsen har bett oss ändra ska till bör med motiveringen att stadgarna inte får vara tvingande på en
sådan punkt.

Stadgeförändring gällande §15 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet beslutande att godkänna formuleringen:
… “Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, och
kungöras i relevanta och officiella kommunikationskanaler för föreningen och Alliansföreningen. Vidare
skall förslag till föredragningslista anslås i samband med kallelsen genom samma kungörelse eller ett
kompletterande meddelande genom samma eller likvärdiga mediekanaler, klubblokal eller på annan
lämplig fysisk eller virtuell plats.”...
Styrelsen har bett oss stryka de två överstrukna orden då detta inte anses nödvändigt.

Stadgeförändring gällande §21 Ärenden vid årsmötet
Årsmötet beslutande att godkänna formuleringen:
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 som 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) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; så att hälften av styrelsens ledamöter väljs
omlott utifrån §25
c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) 1 revisor jämte 1 revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år utifrån §23
f) beslut om val av ombud till SDF-möten och till årsmöte i Alliansföreningen;
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.

Styrelsen har bett oss:
● Lägga till en punkt melan 11 och 12 ovan gällande val av antal ledamöter eftersom de nya
stadgarna förespråkar 4 eller 6 ledamöter
● Formulera 12 b ovan enligt “halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år”
● Formulera 12 c ovan med tillägget “med för dem fastställd turordning”
● Formulera 12 e ovan med tillägget “av vilka en ska väljas till ordförande”

Stadgeförändring av § 23 (Valberedningens)
Sammansättning, åliggande
Årsmötet beslutande att godkänna formuleringen:
Valberedningen väljs i första hand genom fri nominering. Om det inte föreligger några nomineringar skall
samtliga ur styrelsens avgående medlemmar väljas till nästa mandatperiods valberedning. I det fall ingen
avgår sitter den befintliga valberedningen kvar.
Valberedningen sammanträder när minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall
senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår, om de vill kandidera för nästa
mandatperiod.
Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela medlemmarna sina förslag. I kallelsen till
årsmötet skall information om var medlemmarna kan ta del av valberedningens förslag finnas.
Valberedningens förslag skall också anges i den för Alliansföreningen för tillfället aktuella skriftliga
information som tillställs varje medlem.

Styrelsen har bett oss att istället använda följande formuleringar. Motivet är att stadgarna inte får vara
tvingande såsom våra har varit. Ingen information behöver förmedlas via alliansföreningen
Stycke 1
Valberedningen väljs genom fri nominering. Valberedningen består av ordförande och övriga
ledamöter. Olika åldersgrupper och båda könen bör finnas representerade.
Stycke 3
Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela medlemmarna sina förslag. I kallelsen till
årsmötet skall information om var medlemmarna kan ta del av valberedningens förslag finnas.

Stadgeförändring gällande §25 (Styrelsens) sammansättning
Årsmötet beslutande att godkänna formuleringen:
Styrelsen består av ordförande samt 4 eller 6 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande samt suppleanter
väljs på ett år i taget. Ledamöter väljs på två år, med fördelningen att hälften av platserna ska tillsättas
varje år. Vid behov kan fyllnadsval på ett år göras för att hålla balansen om ledamöter som väljs omlott.
Styrelsen utser inom sig de övriga befattningshavare som behövs. Suppleanter deltar normalt vid
styrelsens sammankomster och äger yttrandefrihet. Vid frånvaro av ordinarie ledamot ersätter suppleant
och övertar beslutanderätten på det aktuella mötet.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Den 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.
Styrelsen har bett oss göra följande ändringar
● Tillägg av meningen “Alliansföreningen har alltid rätt att utse en ledamot med motsvarande
skyldigheter som en adjungerad ledamot för en period den finner lämplig.” då denna formulering
finns i normalstadgarna sedan 2011.
● Addera övriga i meningen “Styrelsen består av ordförande samt 4 eller 6 övriga ledamöter och 2
suppleanter.”
● Stryka meningen “Vid behov kan fyllnadsval på ett år göras för att hålla balansen om ledamöter
som väljs omlott.” då den inte anses nödvändig att ange i stadgarna eftersom det är normal
praxis.
● Ersätta stycket “Suppleanter deltar normalt vid styrelsens sammankomster och äger
yttrandefrihet. Vid frånvaro av ordinarie ledamot ersätter suppleant och övertar beslutanderätten
på det aktuella mötet.” med en formulering som är mer lik den som finns i HIF:s normalstadgar
“Vid förfall för ledamot 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 närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten.

