Styrelsens förslag
2020-10-22

Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar
När: Extra årsmöte torsdagen den 12 november 2020 kl 17:30
Plats: Arken Hotel & Art Garden Spa, Oljevägen 100 Göteborg.
Styrelsen föreslår det extra årsmötet att Lundby IF:s stadgar enligt nedan.
Inledning av 15 § nuvarande lydelse ändras från

15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Förslag till ny lydelse:

15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
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För spårbarhetens skull föreslår styrelsen att denna ändring även skrivs in under första rubriken
STADGAR.
Nuvarande lydelse:
STADGAR
för den ideella föreningen Lundby Idrotts Förening
med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 25/6 2006
Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 25/2 2014 (föreningsnamnet ändrat från
Lundby Idrotts Förening 06 till Lundby Idrottsförening), vid årsmöte den 26/2 2015 (ändringar
av 17 § sänkt rösträttsålder från 18 till 15 år, 21 § ändring från 2 till 1-2 revisorer jämte
suppleanter, 25 § ändring av styrelsens sammansättning från 6 ledamöter till 4, 6 eller 8
ledamöter.) samt vid årsmöte den 28 februari 2020 (ändring av 1 § Ändamål med tillägg att
föreningen även ska bedriva futsalverksamhet.)
Förslag till ny lydelse:
STADGAR
För den ideella föreningen Lundby Idrottsförening
med hemort i Göteborgs kommun. Ombildad den 25/6 2006
Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 25/2 2014 (föreningsnamnet ändrat från
Lundby Idrotts Förening 06 till Lundby Idrottsförening), vid årsmöte den 26/2 2015 (ändringar
av 17 § sänkt rösträttsålder från 18 till 15 år, 21 § ändring från 2 till 1-2 revisorer jämte
suppleanter, 25 § ändring av styrelsens sammansättning (från 6 ledamöter till 4, 6 eller 8
ledamöter.) samt vid årsmöte den 28 februari 2020 (ändring av 1 § Ändamål med tillägg att
föreningen även ska bedriva futsalverksamhet.) Vid extra årsmöte den 12 november 2020
(ändring av föreningsnamnet från Lundby Idrotts Förening till Lundby Idrottsförening samt
tid för årsmöte från senast februari till mars månad).

