Kommentar till styrelsens förslag till
REVIDERING AV FÖRENINGENS STADGAR

Under 2019 pågick ett omfattande arbete för att revidera stadgarna för IF Brommapojkarna. De nu
gällande stadgarna har genom åren reviderats på enskilda punkter – senast 2011. Nu krävdes en mer
omfattande översyn.
Årsmötet 2020 beslutade dock att bordlägga frågan och återremittera ärendet till styrelseren, på
grund av meningsskiljaktigheter på några viktiga punkter och ett antal oklara formuleringar.
Styrelsen har därefter fortsatt arbetet med att klara ut otydliga skrivningar och hitta lösningar som vi
tror föreningen kan enas kring.
Här vill vi peka på de viktigaste förändringarna mot nu gällande stadgar:
•
•

•
•

•
•
•
•

Dispositionen i sex kapitel - som följer Riksidrottsförbundets stadgemall - gör det enklare att
orientera sig i stadgarna.
I kapitel 1 har ändamålsparagrafen koncentrerats. Den klargör på ett tydligare sätt att vi är
en fotbollsklubb och gör avgränsningar mot annan idrott. Den betonar att vår verksamhet
omfattar både bredd- och elitfotboll, samt att vi ska bidra till en jämställd fotbollsrörelse.
I kapitel 2 har vi rensat upp bland olika typer av medlemskap, t ex tagit bort förlegade
möjligheter att utse ”ständig ledamot av styrelsen”.
I kapitel 3 har åldersgränsen för rösträtten vid årsmöte sänkts från 18 till 16 år. (Jämfört med
det förslag som förelades förra årsmötet ska medlem ha fyllt 16 år, inte fyller någon gång
under innevarande kalenderår.)
När det gäller omröstning finns nu möjligheten för medlem att begära sluten omröstning, för
att underlätta för varje medlem att rösta efter sin övertygelse.
För att vara valbar till styrelsen ska man vara myndig, d v s 18 år. Det har även angetts att
arbetstagare i föreningen inte kan väljas till styrelse eller valberedning.
I kapitel 6 har antal ledamöter i styrelsen, vid sidan av ordföranden, sänkts till 6 – 8
ledamöter.
I samma kapitel har det strukits att styrelsen måste utse vice ordförande, kassör och
sekreterare. Istället får styrelsen själv besluta vilka befattningar den behöver vid sidan av
ordförande.
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