
 

 

 

Förslag av Årsta AIK HF styrelse 

1. ÄNDRING AV STADGAR – Idrottsrörelsens verksamhetsidé 

Bakgrund 

Årsta AIK HF har idag stadgar, med vissa undantag, i enlighet med av Riksidrottsstyrelsen 

antagna 1999 ”Normalstadgar för idrottsförening”  

 

Nuvarande text under ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé och Vår verksamhetsidé” 

➢ Vår verksamhetsidé  

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som 
socialt och kulturellt.  
Därför vill vi utforma vår idrott så att  

• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll  

• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i  
  föreningsdriven idrottsverksamhet  

• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar  

• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet  

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår årsmötet att uppdatera Årsta AIK HF’s stadgar att under punkt 2, ”alla som 

vill, oavsett ras, …”anpassa språket med de sju diskrimineringsgrunder som är omnämnda i 

diskrimineringslagen i enlighet med förslaget nedan. 

Förslag på ny skrivning: 

➢ Vår verksamhetsidé  

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som 

socialt och kulturellt.  

Därför vill vi utforma vår idrott så att  

• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll  

• alla som vill, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

   trosuppfattning, fysiska och psykiska förutsättningar, sexuell läggning eller ålder får vara med i 

   föreningsdriven idrottsverksamhet 

• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar  



 

 

• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet  

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 

Övrigt 

I enlighet med 8 § Stadgeändring krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna 

röster. 
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