
 

Förslag från Årsta AIK HF styrelse 

2. ÄNDRING AV STADGAR –  25 § Styrelsen/Sammansättning 

Bakgrund 

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

antagna 1999 ”Normalstadgar för idrottsförening”. 

 

Nuvarande text stadga 25 § Sammansättning 
Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som 

behövs.  

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot 

före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. 

nästföljande årsmöte.  

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter 

beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen. 

Styrelsens kommentar 

1. I första meningen i första stycket står att styrelsen skall bestå av ”… av ordförande 

och 6 ledamöter”.  

Det kan visa sig sårbart och märkbart för styrelsearbetet vid eventuella avhopp under 

verksamhetsåret vilket särskilt bör beaktas inom den ideella idrottsrörelsen. 

Dessutom ser styrelsen positivt på att ett utökat antal ledamöter kan berika styrelsen 

med fler perspektiv och mer kraft. Nationellt ser man även över framtida regelverk 

för distrikt/regioner som inkluderar att respektive styrelse skall bestå av ett större 

antal ledamöter än idag. 

2. I sista meningen i sista stycket står det att ”Han får utses till befattning inom 

styrelsen”. 

För anpassning till könsneutralt språkbruk.  

Styrelsens Förslag  

1. Styrelsen föreslår årsmötet att ändra första meningen första stycket med möjlighet 

att utöka antalet ledamöter i Årsta AIK HF. 

2. Styrelsen föreslår årsmötet att ändra sista meningens första ord, ” Han får utses till 

befattning inom styrelsen”. till ” Hen får utses till befattning inom styrelsen”. 



 

➢ Förslag på ny skrivning stadga 25 § Sammansättning: 

Styrelsen består av ordförande samt 6-8 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som 

behövs.  

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot 

före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. 

nästföljande årsmöte.  

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter 

beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom styrelsen.   

 

Övrigt 

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

röster. 
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