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Styrelseförslag angående ändring av föreningens stadgar   
 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar  
att anta nya stadgar för IFK Lidingö Friidrottsklubb i enlighet med bilaga 1. 
 
 
Bakgrund 
 
Nu gällande stadgar för IFK Lidingö Fridrottsklubb antogs vid årsmötet den 10 mars 2016. Styrelsen har kommit fram till att det finns flera skäl till att se över 
stadgarna och föreslå vissa ändringar. I samband med den översyn som styrelsen har gjort har nuvarande stadgar och genomlysts utifrån Riksidrottsförbundets 
aktuella stadgemall för idrottsföreningar vilken antogs av Riksidrottsstyrelsen den 22 augusti 2018. Det har bland annat medfört att styrelsen föreslår att idrotts-
rörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund ligger som en bilaga istället för att som nu ligga före stadgarna. 
 
Förslag till ändringar  
 
Nedan redovisas förslag till ändringar i förhållande till nuvarande stadgar samt syftet med respektive ändring. I bilaga 1 redovisas förslaget till nya stadgar i sin 
helhet.  
 

NUVARANDE STADGAR FÖRSLAG ÄNDRING SYFTE MED ÄNDRING 
1 KAP; ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 KAP; ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 KAP; ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1 § Ändamål  1 § Ändamål  1 § Ändamål  
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig 
verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, 
vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med 
särskild inriktning att erbjuda träning och tävling baserat på 
idrottsglädje, social samvaro och utmaningar, att vara en 
mötesplats samt på att marknadsföra friidrotten och göra den 
känd som en lockande och framgångsrik tränings- och 
tävlingsverksamhet.  

 
 
 
 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i 
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund” (enligt 1 kap i RF:s stadgar, se bilaga), med särskild 
inriktning att erbjuda träning och tävling baserat på idrottsglädje, 
social samvaro och utmaningar. 

Marknadsföring av friidrotten framgår av IFK:s policydokument 
och behöver inte ingå i stadgarna. ”Känd”, ”lockande”, ”fram-
gångsrik tävlingsverksamhet” är mål i vår strategi, men inget vi 
kan påverka själva. Kan vi inte påverka det själva fullt ut bör 
det inte stå i stadgarna. 
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2 KAP; FÖRENINGENS MEDLEMMAR 2 KAP; FÖRENINGENS MEDLEMMAR 2 KAP; FÖRENINGENS MEDLEMMAR 
1 § Medlemskap 1 § Medlemskap 1 § Medlemskap 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen 
delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills 
vidare. 
 
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen 
eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 
Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att 
inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de 
omständigheter som är anledningen till att medlemskap 
ifrågasätts.  
 
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas 
samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att 
överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen 
för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på 
medlemsansökan.  
 
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den 
berörde inom tre veckor till vederbörande SF.  
 
Årsmötet kan på styrelsens förslag utse hedersledamöter i 
föreningen 

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att 
beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast 
om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens 
ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada 
föreningens intressen. 
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen 
delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare. 
 
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av 
den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant 
beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, 
minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är 
anledningen till att medlemskap ifrågasätts.  
 
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt 
anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga 
beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet 
skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.  
 
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde 
inom tre veckor till vederbörande SF.  
 
Årsmötet kan på styrelsens förslag utse hedersledamöter i 
föreningen samt ständiga medlemmar. 
 

Ny formulering i RF:s stadgemall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna medlemsform finns i registret, men inte i stadgarna. 
 

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter 2 § Medlems skyldigheter och rättigheter 2 § Medlems skyldigheter och rättigheter 

Medlem: 
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av 

föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda 
organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut, 

• ska betala de avgifter som beslutats av föreningen, 
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 

medlemmarna, 5 
• har rätt till information om föreningens angelägenheter i 

den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,  

Medlem: 
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av 

föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers 
stadgar, tävlingsregler och beslut, 

• ska betala de avgifter som beslutats av föreningen, 
• ska efterleva föreningens policys och styrdokument, 
• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får be-

handla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig 
verksamhet i enlighet med vid var tid gällande 

 
 
 
 
• Tillägg 
• Ny formulering i RF:s stadgemall. 
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• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller 
egendom vid upplösning av föreningen. 

 

föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor 
för behandling av personuppgifter som beslutats av före-
ningen, 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 
medlemmarna, 5 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter i den 
utsträckning som följer av 6 kap 2 §,  

• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller 
egendom vid upplösning av föreningen. 
 

 
 

5 §  Uteslutning m.m. 5 §  Uteslutning m.m. 5 §  Uteslutning m.m. 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock 
begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad 
uteslutning får som mest omfatta sex månader från 
beslutsdagen. 
 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får 
föreningen i stället meddela medlemmen varning. 
 
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att 
medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, 
minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  
 
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas 
samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av 
beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet 
skickas till medlemmen. 

 

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om 
medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av före-
ningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlem-
men motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot 
föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt ska-
dat föreningens intressen. 
 
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock 
begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning 
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 
 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i 
stället meddela medlemmen varning. 
 
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att 
medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 
dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett 
att medlemskapet ifrågasätts.  
 
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt 
anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. 
Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till 
medlemmen. 

 
 

Ny formulering i RF:s stadgemall. 
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3 KAP; ÅRSMÖTE 3 KAP; ÅRSMÖTE 3 KAP; ÅRSMÖTE 
3 § Sammansättning och beslutsförhet 3 § Sammansättning och beslutsförhet 3 § Sammansättning och beslutsförhet 

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. 
Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud.  
 
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar 
och ombud som är närvarande på mötet. 

 

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid för-
fall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart före-
träda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina 
omyndiga barn.  
 
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och 
ombud som är närvarande på mötet. 
 

 
Ny formulering i RF:s stadgemall. 

 

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:  
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;  
• att medlemskap har beviljats minst två månader före 

årsmötet; och  
• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före 

årsmötet.  
 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt 
på mötet. 

 

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 

• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;  

• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; 
och 

• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före 
årsmötet.  

 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på 
mötet. 

 

 
Ny formulering i RF:s stadgemall. 

 

5 § Ärenden vid årsmötet 5 § Ärenden vid årsmötet 5 § Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:  
1.  Fastställande av röstlängd för mötet.  
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.  
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
5.  Fastställande av föredragningslista.  
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/ årsbokslut för 

det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.  
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets- /räkenskapsåret.  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
9. Fastställande av medlemsavgifter.  
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan 

för kommande verksamhets-/räkenskapsår.  
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 
12. Val av:  

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;  
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;  
c) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 
1) Fastställande av röstlängd för mötet. 

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3) Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5) Fastställande av föredragningslista. 

6) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut 
för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen 
avser. 

9) Fastställande av medlemsavgifter. 

10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk 
plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 

11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
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val får inte styrelsens ledamöter delta;  
d) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en av 
årsmötet ska utses till ordförande; samt  
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad 
genom ombud.  
 
 
 
 
 
 
 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av 
större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller 
medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 

 

12) Val av: 

 a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 

 b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 

 c) 0–3 suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 

 d) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I 
detta val får inte styrelsens ledamöter delta;  

 e) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en 
ska utses till ordförande; samt 

 f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara 
representerad genom ombud. 

 
 

13) 

 
 
Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga 
av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för 
föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med 
i kallelsen till mötet. 
 

 

 
 
Vi har valt in suppleanter i styrelsen utan stöd i stadgarna. 
Detta har påtalats vid tidigare årsmöten. Detta är enligt RF:s 
stadgemall. 

4 KAP; VALBEREDNING 4 KAP; VALBEREDNING 4 KAP; VALBEREDNING 
1 § Sammansättning  1 § Sammansättning  1 § Sammansättning  
Valberedningen ska bestå av ordförande och tre övriga 
ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av 
kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas 
representerade. 

 
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller 
minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

 

Valberedningen ska bestå av ordförande och tre övriga ledamöter 
valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, 
och olika åldersgrupper ska finnas representerade. 
Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande.  
 
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst 
halva antalet ledamöter så bestämmer. 

 

 
 
 
Ny formulering i RF:s stadgemall. 
 

6 KAP; STYRELSEN 6 KAP; STYRELSEN 6 KAP; STYRELSEN 
1 § Sammansättning 1 § Sammansättning 1 § Sammansättning 
Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4-8 övriga 
ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. 

 
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga 
befattningshavare som behövs. 
 
Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. 
Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för 
tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 
 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter samt 
0-3 suppleanter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.  
 
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga 
befattningshavare som behövs. 
 
Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om 
ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden 
t.o.m. nästföljande årsmöte. 
 

Vi har valt in suppleanter i styrelsen utan stöd i stadgarna. 
Detta har påtalats vid tidigare årsmöten. 
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Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har 
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad 
ledamot får utses till befattning inom styrelsen.  

 

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har 
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får 
utses till befattning inom styrelsen.  

 

7 KAP; ÖVRIGA FÖRENINGSORGAN 7 KAP; ÖVRIGA FÖRENINGSORGAN 7 KAP; ÖVRIGA FÖRENINGSORGAN 
1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande 
föreningsorgan 

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande 
föreningsorgan 

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande 
föreningsorgan 

Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet minst ha 
följande sektioner/kommittéer:  
 
• Barn- och Ungdomskommittén  
• Tonårs- och Juniorkommittén  
• Senior- och Elitkommittén  
• Vuxenkommittén  
 
Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer 
och arbets- och projektgrupper. 

 

Ordförande ska senast en vecka efter årsmötet konstituera 
styrelsen i så att föreningens verksamhet kan drivas effektivt och 
tidsenligt. De kommittéer/sektioner och arbetsgrupper som bildats 
ska agera inom ramen för beslutade policys samt de instruktioner 
som styrelsen fastställer.  
 
Följande områden ska alltid omfattas inom ramen för de 
kommittéer som bildas:  

• Barnverksamheten 

• Ungdomsverksamheten  

• Juniorverksamheten 

• Seniorverksamheten 

• Elitverksamheten 

• Vuxen- och veteranverksamheten 

• Arrangemang 
  
Kommittéerna utformas så att respektive område kan bedrivas 
ålders-/mognadsanpassat och på effektivaste sätt. 
 
Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och 
arbets- och projektgrupper.  

 

Ger ordföranden i uppdrag att formera kommittéer enligt nedan 
och ålägger dessa att följa IFK:s policys 
 
 
 
 
 
Att namnge kommittéerna i stadgarna innebär bara att vi målar 
in oss i ett hörn. Bättre att tala om vilka verksamheter som all-
tid ska fångas i kommittéarbetet. Då kan vi anpassa oss efter 
hur föreningen ser ut vid varje givet tillfälle och förändra sådant 
som kan göras bättre. Detta utan att ändra stadgarna. 

2 § Instruktioner 2 § Instruktioner 2 § Instruktioner 

Föreningens kommittéer ska agera inom ramen för de 
instruktioner som styrelsen fastställer.  
 
 
 
 
 

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat 
lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de 
underliggande organen har.  

 

Ny formulering i RF:s stadgemall. 
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N/A 3 § Budget och verksamhetsplan 3 § Budget och verksamhetsplan 
 Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga 

fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och 
verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under 
nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen 
för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de 
ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga 
med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, 
föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen 
av den idrottsliga verksamheten. 

 

Ny formulering i RF:s stadgemall. 

 

N/A 4 § Återrapportering 4 § Återrapportering 
 Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska 

fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den 
ordning som styrelsen fastställt i instruktion. 

 

Ny formulering i RF:s stadgemall. 

 

 
 
 
 
 
 


