
Förslag till omarbetade stadgar. 
 

Gällande rösträtt. Järla är som många idrottsföreningar känslig vid årsmötet. Med få 

deltagare på mötet är det lätt att någon driver frågor i egen sak än i föreningens 

bästa. Mitt förslag är att styrelsen lägger fram följande förslag på ändring till extra 

årsmötet.  

 
§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 
år har rösträtt på möte.  
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.  
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

Förslag till ändring! (med reservation för formulering) 
 
§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 
Rösträtt har den medlem som under mötesåret betalt förfallna medlemsavgifter samt 
som lägst fyllt 15 år och har anmält sig till mötet senast fem dagar innan mötet. 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.  
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.’ 

__________________________________________________________________ 

  



Angående medlemskap 

Registerutdragen är en viktig del och nuvarande formulering riskerar minimera 

möjligheten att utdrag visas upp. 

§ 10 Medlemskap 

 Alla ledare inom Järla ska begära ut ett utdrag från polismyndighetens 
belastningsregister specifikt för att arbeta inom barnomsorg och skola.  

 Detta utdrag, i oöppnat kuvert, ska visas upp och öppnas tillsammans med 
föreningens ordförande en gång och utöver detta om så styrelsen begär. 

 Om ledare motsätter sig detta kan inte ledare kvarstå i föreningen utan detta 
är grund för uteslutning.  

 Vid belastning i detta register är detta grund för omedelbar uteslutning ur 
föreningen.  

 

Förslag till ändring! (med reservation för formulering) 

§ 10 Medlemskap 

Alla ledare inom Järla ska visa upp utdrag från polismyndighetens belastningsregister 

specifikt för att arbeta inom barnomsorg och skola.  

Detta utdrag ska i oöppnat kuvert visas upp och öppnas tillsammans med 

föreningens ordförande eller den/dom denne utser, minst en gång och utöver detta 

om styrelsen begär. Om ledare motsätter sig detta kan inte ledare kvarstå i 

föreningen utan detta är grund för uteslutning 

 

Vid belastning i detta register är detta grund för medelbar uteslutning ur föreningen. 

 


