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Styrelsens förslag till ändring av stadgar för OK Renen
I nuvarande stadgar anges vilka kommittéer som ska finnas. Styrelsen föreslår att stadgarna ändras
så att beslut om vilka kommittéer som ska finnas beslutas vid årsmötet.
Styrelsens förslag innebär ändringar i 3.kap 5§ samt i 7.kap 1§ och 3§. Nedan redovisas förslag till
ändringar i detalj. Överstruken text föreslås tas bort och rödmarkerad text föreslås tillkomma.

3 kap Årsmöte
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 vilka föreningskommittéer som ska finnas under kommande år.

11.

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

12.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.

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 suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande;
f) val av ordförande för föreningskommittéer.
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14.

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.

7 kap Övriga föreningsorgan
1 § Kommittéer, sektioner, arbetsgrupper och andra underliggande
föreningsorgan
Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande kommittéer:









Barn- och ungdomskommitté
Juniorkommitté
Uttagningskommitté
Tävlings- och arrangemangskommitté
Cykel/MTB kommitté
Lokalkommitté
Klädselkommitté
Sponsorkommitté

Föreningen ska för sin verksamhet organisera föreningskommittéer som på styrelsens uppdrag ska
utföra olika arbetsuppgifter inom föreningen. Vilka föreningskommittéer som ska finnas beslutas på
årsmöte efter förslag från styrelsen.
Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.
I föreningen organiseras en kartsektion vars verksamhet och ekonomi regleras i särskilt avtal mellan
OK Renen och andra idrottsföreningar i Norrbotten.

3 § Budget och verksamhetsplan
Kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer Föreningskommittéer ska
upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för 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.

