
Förslag stadgeändringar 

Till årsmötet 2021-04-14 

 

Revideringsförslag nr 1: 

§ 5. Sektioner och kommittéer 

A. Aktiv sektion 

Bordtennis 

(Detta förslag innebär att Hammerdals IF begär utträde ur Svenska Bordtennisförbundet) 

 

Revideringsförslag nr 2: 

§ 5. Sektioner och kommittéer 

B. Aktiv sektion 

Basket 

Budo- och kampsport 

Handboll 

(Detta förslag innebär att Hammerdals IF begär utträde ur Svenska Basketförbundet, Sv. Budo- och 

kampsortförbundet, Sv. Handbollsförbundet) 

 

Revideringsförslag nr 3: § 6. Ekonomi 

 

Revideringsförslag nr 4: § 11. Årsmötet 

 

Förslag på ny ordalydelse: (det som föreslås att läggas till 
är i röd text) 

Rådande ordalydelse: (det som föreslås raderas är 
kursiverat) 

A. Budget och verksamhetsplan 

Sektionerna och kommittéerna är skyldiga att se till att 
ekonomin har en bra balans, det vill säga att de inte får ha 
ett underskott i dess egen resultatrapport. 
 
Det är varje sektions- och kommittéstyrelses ansvar att 
planera för att ekonomin i dess verksamhet beräknas och 
efterföljs. Det är med andra ord sektionens ansvar att 
uppföra en intern budget samt verksamhetsplan för 
kommande verksamhetsår. Inför varje verksamhetsår ska 
alla sektioner lämna in en budget till huvudstyrelsen. 

A. Budget och verksamhetsplan 

Sektionerna och kommittéerna är skyldiga att se till att 
ekonomin har en bra balans, det vill säga att de inte får ha 
ett underskott i dess egen resultatrapport. 
 
Det är varje sektions- och kommittéstyrelses ansvar att 
planera för att ekonomin i dess verksamhet beräknas och 
efterföljs. Det är med andra ord sektionens ansvar att 
uppföra en intern budget samt verksamhetsplan för 
kommande verksamhetsår. Det är inte ett krav att 
sektionerna ska lägga en budget, men en säsongsplanering 
ska ändå kunna uppvisas om huvudstyrelsen så önskar. 

Förslag på ny ordalydelse: (det som föreslås att läggas till är i röd text och utgör ett helt nytt stycke i stadgarna) 

G. Om val av ledamöter eller årsmötet ej kan genomföras 
Om situationer uppstår där årsmötet ej kan genomföras inom utsatt tid ska sittande styrelseledamöter i första hand sitta kvar 
på sina positioner till dess att ett nytt årsmöte kan genomföras.  
 
Ledamöter som vid årsmötet skulle ha valts på två år väljs vid nästa årsmöte istället på ett år så att intervallerna på 
ledamotsvalen alltid förblir desamma.  


