Proposition 1
Att årsmötet för Friskis&Svettis Ängelholm godkänner att uppdatera föreningens stadgar enligt de
stadgeändringar F&S årsstämma tog beslut på 2019.
Följande stadgeändringar (de rödmarkerade) blev beslutade på F&S årsstämma 2019:
1.5

Föreningens firma (namn) är IF Friskis&Svettis Ängelholm

2.1

Styrelsen kan avslå ansökan om medlemskap om det kan antas att personen kommer att
motarbeta eller medvetet skada föreningens ändamål eller intressen. I styrelsebeslutet ska
redovisas på vilka grunder medlemskap nekats samt hur beslutet kan överklagas. Beslutet ska,
inom tre dagar från dagen för beslutet, skriftligen meddelas den sökande med information om
hur och när beslutet kan överklagas enligt 2.5.

2.2

överlåta sitt träningskort inom föreningen om föreningen medger detta samt att i förekommande
fall uppställda villkor för överlåtelse följs

3.1

Ordinarie årsmöte ska hållas senast i mars/april/maj på föreningens hemort.

4.2

Medlem har rätt att få förslag prövat av årsmötet. Medlemsförslag (motion) ska för att kunna
behandlas på årsmötet, vara skriftligt och ha kommit in till styrelsen senast åtta –fem veckor före
årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet lämna skriftligt yttrande över motionen.

4.3

Följande årsmöteshandlingar ska senast två alternativ en vecka före årsmötet göras tillgängliga för
medlemmarna.

5.2

Beslut om antal ordinarie ledamöter respektive suppleanter i styrelsen. (om antalet ledamöter är
angivet i stadgarna så utgår denna punkt ur föreningens egna stadgar)

7.1

Styrelsen ska bestå av en ordförande och fyra, sex eller åtta övriga ledamöter och två
suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga befattningar som behövs.

8.2

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå ordförande, styrelseledamöter samt
eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningen ska arbeta
efter en särskild arbetsordning som årligen fastställs av årsmötet. Valberedningens förslag ska
senast två alternativt en vecka före årsmötet, tillsammans med övriga årsmöteshandlingar göras
tillgängligt för medlemmarna.

9.1

Föreningen ska ha en eller två lekmannarevisor/er varav en ska vara auktoriserad samt en eller två
revisorsuppleant/-er eller ett revisor/-er, eller ett revisionsbolag med såväl auktoriserade
revisorer

Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna ovan stadgeändringar.

