13 § Förslag till stadgeändring
Årsmötet
Måndag 25 mars 2019, Klockan 19:00
Klubbhuset, Solberga Bollplan, Lerkrogsvägen 30
Bakgrund till förslag
I nuvarande stadgar antagna 14 mars 2012 framgår av 13 § Medlems rättigheter och skyldigheter att
medlem skall betala medlemsavgift och att medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas
för medlemmarna. 14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten fastslår att medlem har rätt att
delta i Solberga Bollklubbs idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten
och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Av föreningens verksamhetsmodell, tillgänglig
på hemsidan, http://www.solbergabk.se/sida/?ID=248748, fastslås att medlems- och aktivitetsavgift
SKALL vara betald för medlem ska få delta i matcher och träning i föreningens regi, och att spelare
som EJ betalt avgift får EJ delta i klubbens verksamheter.
Eftersom stadgarna är vägledande för de policys föreningen fastslagit är det är också viktigt att stadgar
och policys är konsistenta och överensstämmande med varandra. Att man måste betala medlemsavgift
för att få delta är underförstått, och en självklarhet för de allra flesta, men i föreningens stadgar framgår
det inte uttryckligen i 13 § att medlems- och aktivitetsavgift skall vara betald för att man ska ha rätt att
delta i verksamheten.
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Förslag
Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna att 13 § och 14 § skrivs om enligt nedan (tillägg med
understruken text) i syfte att förtydliga att medlems- och aktivitetsavgift måste betalas för att medlem
ska ha rätt att delta i föreningens verksamhet.
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter


Medlem som har betalat förfallna avgifter har rätt att delta i sammankomster som anordnas för
medlemmarna



Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter



Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 §
nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut



Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen



Medlem skall betala medlemsavgift samt övriga av föreningen beslutade avgifter inom angiven
förfallotid.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten


Medlem som har betalat förfallna avgifter har rätt att delta i Solberga Bollklubbs idrottsliga
verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller
för övriga medlemmar



Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så
bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall
också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning



Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren
vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt
tävlingen eller uppvisningen
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