
 

Härmed kallar styrelsen till extra årsmöte. 

Datum: 2015-11-30 

Tid: 19.00 

Plats: Östergatans Restaurang 

 

Förslag till dagordning 

1. Extra årsmötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängd för motet. 

3. Val av ordförande och sekreterare för motet. 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

6. Fastställande av föredragningslista. 

7. Fastställande och revidering av nya stadgar. 

8. Fastställande av medlemsavgifter för 2016. 

9. Genomgång av Plan 2020. 

10. Genomgång av marknadsläget inför 2016. 

11. Genomgång av det sportsliga läget. Tillbakablick 2015 samt inför 2016. 

12. Övriga frågor. 

13. Extra årsmötets avslutande. 

 

Bakgrund från styrelsen: 

Föreningens stadgar behöver en uppdatering för att motsvara den verksamhet som föreningen 

bedriver idag. Vissa delar behöver en förändring för att vara ändamålsenliga. Vår förhoppning är att 

förslaget på nya stadgar skall kännas mer modern samt underlätta för föreningen och styrelsen att  

bedriva verksamheten i enlighet med stadgarna. Styrelsen har tagit hjälp av utomstående för att göra 

en fördjupad analys. Av genomgången har vi tagit del stadgarna för flertalet av de föreningar som 

tillhör svensk elitfotboll. Vi har i bifogat utkast till reviderade stadgar markerat förslag på nya delar i rött 

samt de delar vi föreslår skall tas bort i gult. 

Kort sammanfattning av de förslag på revidering i prioriteringsordning: 

1. Ändamålen med föreningens verksamhet har moderniserats samt att det gjorts ett tillägg att 

verksamheten eller viss del av den kan bedrivas i bolagsform. 

2. Att minst en revisor skall vara auktoriserad. 

3. Föreningens indelning i sektioner föreslås att tas bort.  

4. Medlems rättigheter och skyldigheter kopplat till betalning av medlemsavgifter. 

5. Fördelning mellan män och kvinnor i olika funktioner definieras som en önskan. 

I övrigt föreslår styrelsen att en höjning av medlemsavgifterna sker enligt följande: 

Familjemedlemskap: 500 kr (400 kr) 

Enskilt medlemskap: 400 kr (300 kr) 

Ungdom 0-18 år: 200 kr (100 kr) 

 

Växjö, 2015-11-09 

Styrelsen 


