
 
Förslag till stadgeändring 

 
  

 
 

Bakgrund, ändring § 15 Kallelse till årsmöte: 

Enligt nuvarande stadgar ska kallelse till årsmöte skickas ut två veckor före planerat årsmöte. Det är 
också samma dag som motioner ska vara inskickade. För att göra det möjligt för medlemmar att i tid 
få kännedom om datum för årsmöte och därmed om när motioner senast ska vara inskickade föreslår 
styrelsen därför att kallelse ska skickas ut senast fyra veckor före årsmötet.  

 

Förslag: 

Styrelsen föreslår årsmötet att förändra stadgarnas § 12 till (förändring kursiverad): 

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålls senast under november månad på 
tid och plats som styrelsen bestämmer.  

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 4 veckor före mötet tillställas medlemmarna. 
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 förening 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. 

 

Bakgrund, ändring § 20 Valbarhet: 

I Riksidrottsförbundets och Gymnastikförbundets stadgar finns regler för vem som är valbar till olika 
uppdrag i föreningen. Hammarbygymnasternas stadgar är inte samstämmiga med dessa stadgar, 
vilket de måste vara för att man ska kunna vara medlem i Gymnastikförbundet och därmed 
Riksidrottsförbundet. 

Förslag: 

Styrelsen föreslår årsmötet att förändra stadgarnas § 20 till (förändring kursiverad): 

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av föreningen. Anställd inom föreningen får 
dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen eller till revisor i föreningen. 
Sittande styrelseledamot kan inte samtidigt väljas till revisor eller ledamot av valberedning. 
Avgående styrelseledamot kan inte väljas till revisor. 


