Föreslag Stadgeändringar och kosmetiska justeringar i stadgarna 2016-02-16

1. Renodlat inledningen i dokumentet genom borttag av viss standarddtext ”normalstadgar för
idrottsförening” och i stället lagt till Stadgar för Saltsjö-Boo IF med tillhörande relevant
föreningsinformation.
2. § 1 Lagt till:
Saltsjö-Boo IF vill vara en jämställd förening. Därför strävar vi efter att det ska finnas lika
många flicklag som pojklag. I föreningen ska det endast finnas ett flicklag och ett pojklag per
årskull.
3. § 10 Lagt till:
Följande medlemsgrupper finns i föreningen:
- Aktiv medlem
- Stödmedlem
Medlemmar är de som erlagt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.
4. § 13 ersatt punkten:
”skall betala medlemsavgift senast den 1 december varje år samt de övriga avgifter…”
med
”skall betala medlemsavgift enligt villkor utställda på faktura samt övriga avgifter”
5. § 17 ersatt meningen:
”Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 har
rösträtt på möte.”
med
”Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter senast två veckor innan årsmötet…”
6. § 21 lagt till punkt 12:
”Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår”
Punkt 12 har blivit punkt 13:
Ersatt b)
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
med
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Ersatt c)
Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
med
2 st suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
Ersatt d)
En revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta
med
En revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
Punkt 13 har blivit punkt 14

7. § 25 ersatt meningen:
”Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter”
med
”Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter samt två suppleanter”

