Styrelsens förslag till årsmötet 2020
Förslag till förändring av stadgarna
Bakgrund.
Utdrag ur stadgarna:
11§ Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för
två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
24§ Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningen räkenskaper ska vara revisorerna
tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
Förslag:
Styrelsen föreslår förändring till:
11§ Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat aviserad
medlemsavgift för föregående verksamhetsår trots påminnelser får anses ha begärt sitt
utträde ur föreningen den sista dagen på verksamhetsåret. Medlemskapet upphör i sådant
fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
24§ Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningen räkenskaper ska vara revisorerna
tillhanda senast 20 dagar före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 8 dagar före årsmötet.
Kommentar:
Styrelsen anser att vi via våra nuvarande rutiner kring medlemskap och avgifter har bra koll
på vilka som har betalat sin avgift och att en omedelbar avföring från medlemsregistret ger
ett mer rättvisande medlemsantal och därmed mer rättvisande budget.
Styrelsen anser vidare att det krävs små marginaler kring när räkenskapshandlingarna kan
tillhandahållas revisorerna då årsmötet behöver äga rum innan utgången av februari och
innan sportloven startar men har försökt göra en rättvis fördelning av tiden mellan kassör
och revisorer.

