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BESLUTSUNDERLAG 2019-02-18

Extra årsmöte i Sundsvall FBC Ungdom samt Sundsvall FBC den 27 februari 2019
Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet - Bakgrund
Vid det extra årsmötet den 24/1 beslutades med knapp majoritet att inte anta styrelsens förslag på nya
stadgar med hänvisning till ett antal oklarheter samt att det borde vara en ny styrelse och inte en
avgående som föreslår helt nya stadgar för föreningen.
Den avgående styrelsen har tagit detta till sig och väljer att till det extra styrelsemötet den 27/2 2019
enbart föreslå stadgeändring på §§ 17 & 20.
Föreningar i Sverige har ett särskilt ansvar att värna om demokratiska principer samt föra ner ett
demokratiskt tänk så långt det är möjligt i sina föreningar. I just detta fall är det helt oväsentligt om
en avgående eller tillträdande styrelse föreslår ändringen så länge den till 100 % ligger i linje med
såväl RF:s som Svenska Innebandyförbundets syn.
När den avgående styrelsen läser den stadgemall RF förordar på sin hemsida återfinns den paragraf vi
hänvisar till (17) under § 4 i deras mall och här föreligger ingen som helst tvekan vad RF förordar.
Vid samtal med Svenska Innebandyförbundets jurist bekräftar denne denna syn och menar på att ju
snarare en förändring av denna paragraf kan ske dess bättre.
För att inte förlora ett år i denna, för demokratin, viktiga fråga föreslår styrelsen att det extra årsmötet
fullt ut antar § 4 i den stadgemall som RF förordar och som då får ersätta § 17 i föreningens
befintliga stadgar.
Nuvarande skrivning:
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter senast 31 december och under mötesåret fyller
lägst 15 år har rösträtt på årsmötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

Förslag till ny skrivning som till 100 % överensstämmer med RFs förlag på stadgemall:
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
 att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
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Några medlemmar har argumenterat för att en 12-åring är för ung för att få rösta då denne inte förstår
vad hen röstar på. På detta svarar Förbundsjuristen Elin Johansson (RF) som följer:
Argumenten bakom att RF i stadgemallen för idrottsföreningar föreslår rösträttsåldern 12 år är
följande:
1. I den svenska rättsordningen tillmäts barns uppfattning en rättslig betydelse från 12 år, även
om även yngre barn har rätt att göra sin röst hörd och bli lyssnad på såklart.
2. En vårdnadshavare har enligt föräldrabalken rätt att företräda sina omyndiga barn med de
rättigheter som barnet själv har. Vid svårare årsmötesfrågor kan alltså barn över 12 år
företrädas av vårdnadshavare som då har att verka för barnets bästa.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att det extra årsmötet antar styrelsens förslag.

Valbarhet till styrelsen – Bakgrund
Nuvarande skrivning gör det mycket svårt att rekrytera styrelseledamöter då t.ex. externt intresserade
även om de blir medlem i föreningen per automatik inte får rösträtt vilket krävs för att vara valbar till
styrelsen.
Nuvarande skrivning:
20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

Förslag till ny skrivning:
20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att det extra årsmötet antar styrelsens förslag.

