Proposition: Uppdatering av stadga
Föreningens stadgar är grunden för föreningens ramar, demokratiska process samt
”medlemskontraktet”. Stadgar bör ses över och uppdateras med jämna mellanrum. Senast
uppdatering av stadgarna skedde 2018.
Riks har under åren uppdaterat sin normalstadga för Friskis lokalföreningar. Dessa är
rekommendationer och ska ses som vägledande framför allt vid bildande av nya föreningar.
Samhället förändras och i takt med detta finns det behov av att se över och uppdatera
föreningens stadga. Mot denna bakgrund lägger styrelsen fram nedanstående förslag att
uppdatera våra stadgar.
Styrelsens förslag till beslut
• att årsmötet antar föreslagna ändringar av stadgarna enligt styrelsens föreslag samt
• att stadgeändringarna fastställs på nästkommande ordinarie årsstämma och därmed blir
giltiga fr.o.m. nästa årsstämma.
Följande paragrafer i stadgarna är berörda av stadgeändringen: §3.3 (ny) §9.1
§ 3.3 Alternativa mötesformer (Ny paragraf)
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.
§9.1 Uppdrag (Ny lydelse)
Föreningen ska ha en eller två lekmannarevisor/-er samt en eller två revisorssuppleant/-er.
Större föreningar som uppfyller minst två av nedanstående villkor:
• ett medelantal anställda som är fler än 50 personer (heltidstjänster)
• en balansomslutning över 40 miljoner kr
• en nettoomsättning över 80 miljoner kr
ska istället för lekmannarevisor ha en eller två revisor/-er varav en ska vara auktoriserad
samt en eller två revisorssuppleant/-er eller ett revisionsbolag med auktoriserade revisorer.
Förening som inte utgör en större förening enligt föregående stycke kan dock välja att utse
en auktoriserad revisor istället för en lekmannarevisor.
I valet av revisorer och revisorssuppleanter får inte styrelseledamöterna delta. Revisorerna
ska, enligt god revisionssed, granska föreningens årsredovisning och räkenskaper samt
styrelsens förvaltning. Revisorerna har rätt att löpande få ta del av föreningens räkenskaper,
års- mötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Senast tre veckor före årsmötet ska
revisorerna lämna revisionsberättelsen till styrelsen.
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