Knivsta föreningsråd
Styrelsen 2021-03-10

Förslag till ändring av stadgar, årsstämma 2021-04-21

1

Styrelsen för Knivsta föreningsråd föreslår stämman att besluta om ändring av föreningens stadgar enligt följande:
Styrelsen föreslår ändring av följande paragrafer från [kolumn GÄLLANDE] till [kolumn NYTT FÖRSLAG] med motivet [kolumn MOTIV]: §2.2, §2.3, §2.4, §3.1,
§3.2, §3.3, §4.2, §4.3, §4.4 och §4.6.
Med anledning av översyn av stadgar och ovan föreslagna ändringar föreslår styrelsen för Knivsta föreningsråd även mindre språkändringar och numreringar
i paragraferna §2.5, §3.4 och §3.5.

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR KNIVSTA FÖRENINGSRÅD
GÄLLANDE

NYTT FÖRSLAG

MOTIV

§ 1 ÄNDAMÅL

§ 1 ÄNDAMÅL

-

Knivsta föreningsråd är ett samarbetsorgan för
föreningar i Knivsta kommun. Föreningsrådet
har till uppgift:
 att bidra till förståelse för och kunskap
om olika föreningars arbete rörande
fritidsverksamhet
 att vara kontaktorgan mellan
föreningarna, kommunala myndigheter
och andra organ i fritidsfrågor
 att verka för samhällsstöd till
föreningarna
att tillvarata möjligheterna att vara remissinstans i
fritidsfrågor.

Knivsta föreningsråd är ett samarbetsorgan för
föreningar i Knivsta kommun. Föreningsrådet
har till uppgift:
 att bidra till förståelse för och kunskap
om olika föreningars arbete rörande
fritidsverksamhet
 att vara kontaktorgan mellan
föreningarna, kommunala myndigheter
och andra organ i fritidsfrågor
 att verka för samhällsstöd till
föreningarna
 att tillvarata möjligheterna att vara
remissinstans i fritidsfrågor.

-

§ 2 SAMMANSÄTTNING OCH
REPRESENTATION

§ 2 SAMMANSÄTTNING OCH
REPRESENTATION

-
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1 MEDLEMMAR

1 MEDLEMMAR

Föreningsrådet är öppet för inom kommunen
arbetande ideella föreningar, som bedriver
fritidsverksamhet och tillämpar demokratiska
principer i sitt arbete. Med förening avses
organisation med ansvarig styrelse, stadgar,
ekonomisk förvaltning och frivilligt, personligt
medlemskap.

Föreningsrådet är öppet för inom kommunen
arbetande ideella föreningar, som bedriver
fritidsverksamhet och tillämpar demokratiska
principer i sitt arbete. Med förening avses
organisation med ansvarig styrelse, stadgar,
ekonomisk förvaltning och frivilligt, personligt
medlemskap.

2 INTRÄDE

2 INTRÄDE

Förening som önskar vinna inträde gör skriftlig
ansökan till föreningsrådets styrelse. Av ansökan
skall framgå föreningens syfte och huvudsaklig
inriktning på föreningens verksamhet. Styrelsen
förelägger ansökan för beslut vid stämma med
föreningsrådet.

Förening som önskar vinna inträde gör en skriftlig
ansökan till föreningsrådet. Till denna fogas
sökandes styrelse-/stämmobeslut om ansökan. Av
ansökan ska framgå föreningens syfte och
huvudsaklig inriktning på föreningens
verksamhet. Föreningsrådets styrelse förelägger
ansökan för beslut vid föreningsrådets stämma.

2

MOTIV
-

Skärper kravet med vidimering från sökandes
styrelse.
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3 SKYLDIGHETER OCH UTESLUTNING

3 SKYLDIGHETER

Medlemsförening är skyldig att lämna namn och
adressuppgifter på styrelseledamöter och att
lämna uppgifter om föreningens medlemsantal.
Föreningen är också skyldig att erlägga fastställd
medlemsavgift.

Medlemsförenings styrelse är skyldig att lämna
aktuella kontaktuppgifter för minst en
kontaktperson och årliga uppgifter om
föreningens medlemsantal. Föreningen är skyldig
att erlägga fastställd medlemsavgift.
Medlemsförening åtar sig att bistå föreningsrådets
valberedning.

Om en medlemsförening trots upprepad
uppmaning inte betalar medlemsavgiften upphör
föreningens medlemskap i och med utgången av
kalenderåret. Uteslutning ska anmälas vid
stämman.
Styrelsen har rätt att för stämman föreslå
uteslutning av förening. Stämman beslutar om
sådan uteslutning.

4 UTESLUTNING

3

MOTIV
Uppdelade rubriker Skyldigheter - Uteslutning
Aktuella kontaktuppgifter
Medlemsantal relevant för föreningsrådets
bedömning av behov och prioriteringar.
Att företräda föreningen till (och i) föreningsrådet
är inte en enskild medlems intresse utan
styrelsens, därför ska styrelsen lämna
kontaktperson.
”Medlemsföreningar åtar sig att bistå
valberedningen” är tillagt för att styra upp –
urvalet ledamöter kommer bli bättre spritt på olika
föreningsintressen.
Ny egen rubrik
Förtydligande om uteslutningsgrund

Om en medlemsförening trots upprepad
uppmaning inte betalar medlemsavgiften upphör
föreningens medlemskap i och med utgången av
kalenderåret. Uteslutning ska anmälas vid
stämman.
Styrelsen har rätt att för stämman föreslå
uteslutning av förening, med motiv för
uteslutning. Stämman beslutar om sådan
uteslutning.

4 UTTRÄDE

5 UTTRÄDE

Förening som vill utträda ur föreningsrådet ska
begära detta skriftligt hos styrelsen. Styrelsen ska
anmäla beviljade utträdesansökningar till
stämman.

Förening som vill utträda ur föreningsrådet ska
anmäla detta skriftligt hos styrelsen, tillsammans
med beslut från den egna styrelsen/stämman.
Föreningsrådets styrelse ska anmäla
utträdesansökningar till stämman.

Numrering
Skärper kravet med vidimering från sökandes
styrelse.
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MOTIV
Numrering

5 STÄMMOOMBUD

6 STÄMMOOMBUD

Ansluten förening, som betalat sin medlemsavgift
för föregående år, utser inom sig per påbörjat
hundratal medlemmar ett ombud jämte ersättare
som representant vid föreningsrådets stämmor,
dock högst tre ombud per förening. Antal ombud
baseras på till rådet lämnad uppgift om
medlemsantalet per den 31 december föregående
år. Nya föreningar i rådet äger representationsrätt
fr o m den stämma vid vilken beslut om inträde
fattats.

Ansluten förening, som betalat sin medlemsavgift
för föregående år, utser inom sig per påbörjat
hundratal medlemmar ett ombud jämte ersättare
som representant vid föreningsrådets stämmor,
dock högst tre ombud per förening. Antal ombud
baseras på till rådet lämnad uppgift om
medlemsantalet per den 31 december föregående
år. Nya föreningar i rådet äger representationsrätt
fr o m den stämma vid vilken beslut om inträde
fattats.

§ 3 STÄMMOR

§ 3 STÄMMOR

-

1 ÅRSSTÄMMA

1 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas varje år innan april månads
utgång. Kallelse till årsstämma skall sändas ut
senast en månad innan den äger rum.
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen
tillhanda senast tre veckor innan årsstämman.
Handlingar till årsstämman sänds ut senast två
veckor innan stämman.

Årsstämma ska hållas varje år före april månads
utgång. Kallelse till årsstämma ska sändas ut
senast två månader innan den äger rum.
Motioner till årsstämman ska vara styrelsen
tillhanda senast fyra veckor före årsstämman.
Handlingar till årsstämman sänds ut senast två
veckor före stämman. Motioner ska följas av
styrelsens förslag till stämmans beslut.

Språk
Längre varsel så att medlemmar hinner ha egna
styrelsemöten.
Förtydligande motionshantering.
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2 ÅRSSTÄMMANS
FÖREDRAGNINGSLISTA

2 ÅRSSTÄMMANS
FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:
a) Ombudsregistrering
b) Val av ordförande, sekreterare, två
justeringsmän och två rösträknare för
stämman
c) Stämmans stadgeenliga utlysande
d) Fastställande av föredragningslista
e) Inval av nya föreningar och
ombudsregistrering för dessa
f) Anmälan om beviljade utträden och
beslut om uteslutning av föreningar
g) Styrelsens verksamhetsberättelse
h) Ekonomisk redovisning
i) Revisorernas berättelse
j) Fastställande av balansräkning
k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
l) Fastställande av verksamhetsplan
m) Beslut om medlemsavgift
n) Fastställande av budget
o) Motioner och styrelseförslag
p) Val av ordförande. Se § 4 i dessa
stadgar
q) Val av övriga styrelseledamöter och
suppleanter
r) Val av två revisorer med två
suppleanter
s) Val av valberedning

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:
a) Ombudsregistrering
b) Val av ordförande, sekreterare, två
justerare och två rösträknare för
stämman
c) Stämmans stadgeenliga utlysande
d) Fastställande av föredragningslista
e) Inval av nya föreningar och
ombudsregistrering för dessa
f) Anmälan om utträden och beslut om
uteslutning av föreningar
g) Styrelsens verksamhetsberättelse
h) Ekonomisk redovisning
i) Revisorernas berättelse
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
k) Motioner och styrelseförslag
l) Beslut om medlemsavgift
m) Anmälan av förslag till
verksamhetsplan med budget
n) Fastställande av verksamhetsplan
med budget
o) Val av ny styrelse
- Val av ordförande
- Val av övriga styrelseledamöter
p) Val av en revisor med suppleant
q) Val av valberedning

5

MOTIV
Ommöblering av punkter för bättre ordning.
Förslag till verksamhetsplan med budget vägleder
ny styrelse, beslutet ger utrymme för behov enligt
eventuella motioner.
Inga suppleanter, se §4.2.
Minskat antal revisorer pga föreningens
verksamhet.
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3 NOMINERINGAR
Nominering till styrelsen skall vara
valberedningen skriftligen tillhanda senast två
veckor innan årsstämman.

4 EXTRA STÄMMOR

3 EXTRA STÄMMOR

Andra stämmor än årsstämman hålls då styrelsen
anser det erforderligt eller då minst fem
föreningar gör skriftlig framställan därom till
styrelsen. Motivet för extra stämma ska framgå av
framställan. Om beslut om extrastämma fattats
ska stämman hållas tidigast efter en månad och
senast före två månader. Kallelse och eventuella
handlingar till extra stämma ska vara utsända
senast 14 dagar innan stämman hålls. Vid extra
stämma bör endast behandlas de ärenden som
finns angivna i kallelsen.

Andra stämmor än årsstämman hålls då styrelsen
anser det erforderligt eller då minst fem
föreningar gör skriftlig framställan därom till
styrelsen. Motivet för extra stämma ska framgå av
framställan. Om beslut om extrastämma fattats
ska stämman hållas tidigast efter en månad och
senast inom två månader. Kallelse och eventuella
handlingar till extra stämma ska vara utsända
senast 14 dagar innan stämman hålls. En extra
stämma ska endast behandla de ärenden som finns
angivna i kallelsen.

5 RÖSTRÄTT

4 RÖSTRÄTT

Vid årsstämma och extra stämma har varje
närvarande ombud en röst. Beslut fattas med
enkel majoritet utom vid beslut om stadgeändring
och upplösning (Se vidare § 5 och § 6). Vid
personval ska sluten omröstning genomföras när
någon så begär. Vid lika röstetal vid sluten
omröstning avgör lotten. Vid lika röstetal i övrigt
gäller den mening ordföranden biträder.

Vid årsstämma och extra stämma har varje
närvarande ombud en röst. Beslut fattas med
enkel majoritet utom vid beslut om stadgeändring
och upplösning (Se vidare § 5 och § 6). Vid
personval ska sluten omröstning genomföras om
någon så begär. Vid lika röstetal avgör lotten.

6

MOTIV
Stycket föreslås helt tas bort eftersom
nomineringar i praktiken sker ända fram till
årsmötet. I kallelsen till stämman rekommenderas
skrivningar enligt valberedningens önskemål.

Ny numrering.
Språk i sista meningen.

Ny numrering.
Förenkling.
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MOTIV

§ 4 STYRELSE OCH
FÖRVALTNING

§ 4 STYRELSE OCH
FÖRVALTNING

-

1 UPPGIFT

1 UPPGIFT

Styrelsen har att mellan stämmorna leda
föreningsrådets verksamhet, enligt ändamålen
som anges i § 1, och förvalta dess tillgångar.

Styrelsen har att mellan stämmorna leda
föreningsrådets verksamhet, enligt ändamålen
som anges i § 1, och att förvalta dess tillgångar.

2 SAMMANSÄTTNING

2 SAMMANSÄTTNING

Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt med tanke
på föreningslivets olika inriktningar och sträva
efter en jämställd sammansättning. Styrelsen ska
bestå av sju ordinarie ledamöter och tre
suppleanter. Mandattiden för ordinarie ledamöter
är två år förutom ordförande vars mandatperiod är
ett år. Växelvis tillsättning bör tillämpas.
Suppleanternas mandattid är ett år.

Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt med tanke
på föreningslivets olika inriktningar och sträva
efter en jämställd sammansättning. Styrelsen ska
bestå av totalt nio ledamöter:
En sammankallande ordförande (delbar funktion)
med ett års mandatperiod.
Åtta ledamöter med två års mandatperiod.
Växelvis tillsättning av ledamöter bör tillämpas.
Totalt nio ledamöter.

Anpassning till hur styrelsen arbetat i alla år – alla
ledamöter är ordinarie. Antalet ordinarie
ledamöter har utökats och suppleanter har tagits
bort. Observera att en styrelse alltid har rätt att
adjungera expertis på egen hand.
Sammankallande föreslås vara en delbar funktion
för att möjliggöra en flexiblare tillsättning, jämför
jämställda språkrör eller att ”ordförandeskapet”
delas av en från ungdoms- och en från
seniorverksamhet.
Tydligare uppställning.
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3 KONSTITUERING

3 KONSTITUERING

Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande
och sekreterare samt inom eller utom sig
representanter i olika samarbetsorgan.

Styrelsen utser inom sig de funktioner den
behöver. Kassör och minst två firmatecknare ska
utses.
Övriga funktioner kan vara sekreterare,
medlemsansvarig, vice ordförande och
representanter för föreningen i olika sammanhang.
Om inget annat beslutas fungerar den som
sammankallat mötet som mötesordförande.

4 ANSVAR

4 ANSVAR

För föreningsrådets tillgångar svarar styrelsen.
Ansluten förening åtar sig, förutom att betala
fastställd årsavgift, inget ekonomiskt ansvar
enbart genom sitt medlemskap.

För föreningsrådets tillgångar svarar styrelsen.

8

MOTIV
Förenkling och förtydliganden om vilka behov
som finns.

Här finns motivet till att föreslå, inte besluta,
budget (jfr §3.2k).
Bara styrelsen ställs till svars för ekonomin,
varför meningen om medlemmarnas ekonomiska
ansvar förutom medlemsavgift har tagits bort.

-

5 VERKSAMHETSÅR

5 VERKSAMHETSÅR

Föreningsrådets verksamhet löper per kalenderår,
vilket också utgör räkenskapsår.

Föreningsrådets verksamhet löper per kalenderår,
vilket också utgör räkenskapsår.

6 BESLUTSMÄSSIGHET

6 BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fem
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordföranden biträder.

Pga förslag till förändrad styrelsesammansättning
ändras beslutsmässig till fem.
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7 ADJUNGERING

7 ADJUNGERING

Styrelsen får adjungera representant för
intressegrupp eller enskild person som visat
intresse för föreningsrådets verksamhet.
Adjungerad person har yttrande och förslagsrätt
men inte rösträtt. Adjungeringen kan avse såväl
enstaka tillfällen som längre tid. Adjungering
upphör dock automatiskt i och med att årsstämma
hållits.

Styrelsen får adjungera representant för
intressegrupp eller enskild person som visat
intresse för föreningsrådets verksamhet.
Adjungerad person har yttrande och förslagsrätt
men inte rösträtt. Adjungeringen kan avse såväl
enstaka tillfällen som längre tid. Adjungering
upphör dock automatiskt i och med att årsstämma
hållits.

9

MOTIV
-

-

§ 5 STADGEÄNDRING

§ 5 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom
beslut med enkel majoritet vid två på varandra
följande stämmor av vilka den ena ska vara
årsstämma. Stämmorna ska hållas med minst 14
dagars mellanrum. I kallelserna till stämmorna
ska anges att det är fråga om stadgeändring.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom
beslut med enkel majoritet vid två på varandra
följande stämmor av vilka den ena ska vara
årsstämma. Stämmorna ska hållas med minst 14
dagars mellanrum. I kallelserna till stämmorna
ska anges att det är fråga om stadgeändring.
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§ 6 UPPLÖSNING

§ 6 UPPLÖSNING

Beslut om föreningsrådets upplösning ska fattas
med 2/3 majoritet vid två på varandra följande
stämmor av vilka den ena skall vara årsstämma.
Stämmorna ska hållas med minst 14 dagars
mellanrum. Föreningsrådets tillgängliga medel
och annan egendom överlämnas därvid till
kommunal myndighet att användas i
ungdomsfrämjande syfte. I kallelserna till
stämmorna ska anges att det är fråga om
upplösning.

Beslut om föreningsrådets upplösning ska fattas
med 2/3 majoritet vid två på varandra följande
stämmor av vilka den ena ska vara årsstämma.
Stämmorna ska hållas med minst 14 dagars
mellanrum. Föreningsrådets tillgängliga medel
och annan egendom överlämnas därvid till
kommunal myndighet att användas i
ungdomsfrämjande syfte. I kallelserna till
stämmorna ska anges att det är fråga om
upplösning.

________________________________________
Stadgarna antogs vid möte i Knivsta den 8 januari
2003
Revidering av stadgarna har behandlats en första
gång vid ordinarie årsstämma 2010 och
fastställdes vid årsstämman 2011.
En andra revidering behandlades vid ordinarie
årsstämma 2014 och fastställdes vid extra
årsstämma samma år.

________________________________________
Stadgarna antogs vid möte i Knivsta den 8 januari
2003. Revidering av stadgarna har fastställts vid
årsstämman 2011, vid extra årsstämma 2014, vid
extra stämma 2020. Denna revidering
behandlades vid årsststämma 21 april 2021 och
fastställdes vid …….

10

MOTIV
-

Datum
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