Propostitioner
Friskis&Svettis Norrtäljes årsmöte 2021
Proposition 1
Som en del av idrottsrörelsen följer Friskis&Svettis grunderna i Riksidrottsförbundets stadgemall för
idrottsföreningar. RF har sedan några år tillbaka ändrat åldersgränsen för rösträtt på föreningens
årsmöte till 12 år, från tidigare 15 år. Friskis&Svettis Riks fattade på årsstämman 2019 beslut om att
anpassa sina stadgar i linje med RF:s ändring. Att grunda våra stadgar på FR:s stadgemall underlättar
för oss som förening då till exempel kommuner stödjer sig på RF:s regler och rekommendationer när
de ställer upp riktlinjer för olika stöd. Det finns exempel på Friskisföreningar som nekats LOK-stöd då
föreningarna har för hög åldersgräns för att få rösträtt på årsmötet.
I nuvarande stadgar för F&S Norrtälje står under punkt 5:
___________________________________________________________________
5.3 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem, som senast fyra veckor före årsmötet, betalat medlemsavgift och fyller lägst 15 år under
innevarande år har rösträtt på mötet.
Rösträtten är personlig. Även hedersmedlem har rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt
har dock rätt att yttra sig om årsmötet så beslutar.
_____________________________________________________________________
Friskis&Svettis Norrtäljes styrelse föreslår årsmötet att besluta
att
ändra åldersgränsen för rösträtt på föreningens årsmöten, från lägst 15 år till lägst 12 år, för att
anpassa oss till RF:s stadgemall för idrottsföreningar samt Friskis&Svettis Riks stadgar, och punkt 5.3
får därför följande lydelse:
_____________________________________________________________________
5.3 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem, som senast fyra veckor före årsmötet, betalat medlemsavgift och fyller lägst 12 år under
innevarande år har rösträtt på mötet.
Rösträtten är personlig. Även hedersmedlem har rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt
har dock rätt att yttra sig.

Proposition 2
Bakgrund
Vid Riks årsstämma 2018 beslutade stämman att ändra såväl F&S Riks stadgar som Normalstadgarna
så att stadgarna gav ett utrymme för alternativa mötesformer. Förslaget byggde på en tidigare
utredning och syftet var att öka tillgängligheten för föreningar respektive medlemmar så att fler
skulle kunna delta i årsstämmor respektive årsmöten. 2019 antog Riks årsstämma punkt 3.3 i
stadgarna: Alternativa mötesformer.
Idag, efter en årslång pandemi som kommer att fortsätta ett tag till, och vi alla har förstått att det
kan komma nya pandemier eller liknande situationer, så är läget delvis annorlunda. Det finns ett
behov av att kunna driva verksamheten framåt på ett korrekt sätt och det innebär att beslut måste
kunna tas, verksamheter måste kunna granskas och val måste kunna genomföras utan att riskera
deltagarnas hälsa.
F&S Norrtälje styrelse vill därför föreslå årsmötet att föreningen vid behov ska kunna hålla helt
digitala stämmor/årsmöten. Styrelsen anser dock att digitala stämmor/årsmöten bör utgöra
undantag och att det även i framtiden i första hand ska genomföras fysiska stämmor/årsmöten om
än med möjlighet till digital närvaro.
I nuvarande stadgar för F&S Norrtälje står under punkt 3:
_____________________________________________________________________
3. HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN
3.1 Årsmötet
Ordinarie årsmöte ska hållas senast i maj på föreningens hemort.
3.2 Extra årsmöte
Styrelsen har rätt att kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om
en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigande medlemmar skriftligen begär det. I
begäran ska framgå skälen för varför extra årsmöte ska utlysas. Från det att begäran gjorts ska
styrelsen utlysa extra årsmöte inom två veckor och hålla mötet inom två månader från det att
begäran mottogs. Kallelse med förslag till dagordning ska meddelas medlemmarna senast sju dagar
före mötet genom föreningens officiella informationskanaler enligt 4.1. På extra årsmöte får endast
den fråga eller de frågor som föranlett det extra årsmötet behandlas. Om styrelsen eller revisorn
ändå inte kallar till extra årsmöte så får de som begärt extra årsmöte själva utfärda kallelsen.
_____________________________________________________________________

F&S Norrtälje styrelse föreslår årsmötet att besluta
att
ändra i föreningens stadgar och lägga till punkt 3.3 så att stadgarna överensstämmer med Riks
stadgar och Normalstadgarna:
_____________________________________________________________________
3.3 Alternativa mötesformer
Styrelsen kan kalla till årsmöte där det finns möjlighet att delta utan fysisk närvaro (alternativt
årsmöte). Styrelsen får endast kalla till alternativt årsmöte under förutsättning att tidigare årsmöte
beslutat att årsmöte får ske på alternativt sätt.
Trots vad som anges i 3.3:s första stycke i dessa stadgar, får styrelsen inför ett årsmöte eller ett extra
årsmöte besluta att årsmötet inte ska hållas fysiskt utan enbart hållas genom elektronisk
uppkoppling med föreningens medlemmar (”Digitalt årsmöte”). Styrelsen ska tillse att det Digitala
årsmötet kan genomföras på ett så bra och säkert sätt som möjligt. Styrelsen ska förvissa sig om att
deltagare vid årsmötet legitimerar sig på ett tillfredsställande sätt så att det kan fastslås att beslut
fattas av behöriga medlemmar.
_____________________________________________________________________

