Förslag från styrelsen till stadgeändringar i §9, §10, §11
att behandlas vid årsmötet 2021-03-03
I OK Skogsströvarnas gällande stadgar §9 framgår följande:
”Årsmöte
Årsmöte hålls i februari månad. Kallelse skickas ut senast 3 veckor före mötet. Extra årsmöte kallar
styrelsen till vid behov, eller när revisorerna eller 2/3 av medlemmarna begärt det.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän, som ska justera protokollet jämte ordföranden.
4. Styrelsens och revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
6. Val av endera ordföranden, sekreterare eller kassör och övriga ledamöter.
7. Val av 2 revisorer för en tid av ett år. Vid detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga.
8. Val av 2 valberedare
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Medlemsavgiften fastställs.
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnått 10 års ålder
samt ständiga medlemmar.
Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som är närvarande.
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).
Vid votering bestämmes genom enkel majoritet.

Styrelsen föreslår att utöka möjligheten för när årsmötet skall hållas och inte
begränsa det till februari månad. I slutet av februari infaller sportlovet och i
anslutning till lovet samt under den veckan är ingen lämplig tidpunkt att hålla mötet
då det minskar antalet mötesdeltagare. Vi ser också behov av att ha bättre
tidsmarginaler för att genomföra bokslut och revision på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen föreslår att den inledande meningen i §9 ändras till följande:
Årsmöte hålls senast den 15 mars.

I OK Skogsströvarnas gällande stadgar §10 framgår följande:
”Revisorer
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under sistflutna
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två dagar före årsmötet.”
I OK Skogsströvarnas gällande stadgar §11 framgår följande:
”Föreningens verksamhetsår, räkenskapsår
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med nästföljande ordinarie årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1–31/12.
Räkenskaperna, jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m.
tillhandahålles revisorerna senast 8 dagar före ordinarie årsmöte.”

Styrelsen föreslår att utöka de angivna tiderna som är kopplade till revisionen så att
det blir i enlighet med Riksidrottsförbundets normalstadgar. Inför revisionsarbetet
behövs god framförhållning och nu gällande stadgar uppfyller inte det.
Styrelsen föreslår ändring i §10 till följande:
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under
sistflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 14 dagar före årsmötet.”
Styrelsen föreslår att den sista meningen i §11 ändras till följande:
Räkenskaperna, jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning
m.m. tillhandahålles revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte.”

Ljungsbro 2021-01-27
Styrelsen i OK Skogsströvarna

