
Befintlig paragraf: 
 
STYRELSEN 25 §  
Sammansättning Styrelsen består av ordförande och åtta 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 tom 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. 
 
Ändras till: 
 
STYRELSEN 25 §  
Sammansättning Styrelsen består av ordförande och fem till åtta 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 tom 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. 
______________________________________________________________________ 
 
Befintlig paragrafer: 
 
SEKTIONER  
29 § Bildande och nedläggning av sektion  
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som 
sammankallats för prövning av sådan fråga. Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande 
sektioner, nämligen Fotboll och innebandy.  
 
30 § Sektionsstyrelse  
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga 
ledamöter. Sektionsstyrelse utses årligen bland sektionens röstberättigade medlemmar vid möte med de 
föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren av vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val 
av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande. Härutöver får föreningens 
styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelser. Föreningens styrelse har rätt att entlediga 
ledamot i sektionsstyrelse.  
 
31 § Instruktion för sektionsstyrelse  
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och 
skyldigheter som sektionsstyrelse har.  
 
32 § Budget och verksamhetsplan för sektion  
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under 
nästföljande verksamhetsår. Budget och verksamhetsplan inges till föreningsstyrelsen för godkännande 
på tid som denna bestämmer. Föreningsstyrelse gör de ändringar i budgeten och verksamhetsplanen 



som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens 
ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.  
 
Ändras till: 
 
SEKTIONER  
29 § Bildande och nedläggning av sektion  
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som 
sammankallats för prövning av sådan fråga. Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande 
sektioner, nämligen Fotboll och innebandy.  
 
30 § Sektionens ansvar. 
En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.  
 
31 § Sektionsansvarig 
 Ansvarig för respektive sektion är sektionens sportchef. Sportchefen för fotboll är ansvarig för 
fotbollssektionen och sportchefen för innebandy är ansvarig för innebandysektionen. Finns ingen 
sportchef tillgänglig för en sektion så är det styrelsens ansvar att skapa och genomföra en 
verksamhetsplan och budget för sektionen. 
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och 
skyldigheter som sektionsstyrelse har.  
 
32 § Verksamhetsplan för sektion  
Sektionsansvarig upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under 
nästföljande verksamhetsår. Förslag till budget och verksamhetsplan presenteras för föreningsstyrelsen 
för beslut vid tid som denna bestämmer. Föreningsstyrelse gör de ändringar i budgeten och 
verksamhetsplanen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika 
hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga 
verksamheten.  
 
 
 


