NYKÖPING KNIGHTS BASEBOLLKLUBB
STADGEÄNDRINGSFÖRSLAG
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Kommentar: Samtliga ändringsförslag i detta avsnitt är av redaktionell karaktär.
Nuvarande lydelse (2015)

Föreslagen ny lydelse (2018)

1§

1§

Ändamål

Föreningen bedriver följande idrotter:
•

Baseboll

Föreningen har som ändamål att bedriva sin
idrottsliga verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”.

Ändamål

Föreningen bedriver baseboll och softboll i
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”
och sin värdegrund.
Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för
en dopingfri idrott.

Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för
en dopingfri idrott.

3§

Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i följande
specialidrottsförbund (SF):
•

Svenska Baseboll och Softbollförbundet
(SBSF)

och är därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom Södermanlands
Idrottsförbund, det distriktsidrottsförbund (DF)
inom vars område föreningens hemort är
belägen samt Sörmanlands Friidrottsförbund
respektive Mälardalens Baseboll och
Softbollförbund, de
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det
SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

3§

Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i Svenska Baseboll och
Softbollförbundet (SBSF) och är därigenom
ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom Södermanlands
Idrottsförbund, det distriktsidrottsförbund (DF)
inom vars område föreningens hemort är
belägen samt Mellersta Baseboll och
Softbollförbundet (MBSF), det
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det
SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.
---

---

7§

Stadgetolkning m m

7§

Stadgetolkning m m

---

---

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i
föreningen att i fråga om tillämpning av dessa
stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.
Tvist om tillämpning av stadgarna ska i stället
avgöras i enlighet med vad som anges i 30 §.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i
föreningen att i fråga om tillämpning av dessa
stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.
Tvist om tillämpning av stadgarna ska i stället
avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

9§

Upplösning av föreningen 9 §

Upplösning av föreningen

---

---

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens
och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och
resultaträkningar, ska omedelbart tillställas
vederbörande SF.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens
och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och
resultaträkningar, ska omedelbart tillställas
SBSF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Kommentar: Begreppen ”ständig medlem”, ”medlemskort” och ”sektion” borttagna.
Nuvarande lydelse (2015)

Föreslagen ny lydelse (2018)

13 §

13 §

Medlems rättigheter och
skyldigheter

Medlems rättigheter och
skyldigheter

Medlem

Medlem

•

har rätt att delta i sammankomster som
anordnas för medlemmarna,

•

har rätt att delta i sammankomster som
anordnas för medlemmarna,

•

har rätt till information om föreningens
angelägenheter,

•

har rätt till information om föreningens
angelägenheter,

•

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

•

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

•

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

•

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

•

ska betala den medlemsavgift som bestämts
av årsmötet samt de övriga avgifter som
beslutats av föreningen,

•

ska betala den medlemsavgift som bestämts
av årsmötet samt de övriga avgifter som
beslutats av föreningen,

•

Ständig medlem betalar den engångsavgift
som fastställts av årsmötet,

•

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

•

Hedersmedlem är befriad från avgifter,

•

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

14 §

Deltagande i den
idrottsliga verksamheten

14 §

Deltagande i den
idrottsliga verksamheten

---

---

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning
utan medgivande av styrelsen eller, om denna så

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning
utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen

bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen
eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige,
ska 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.

eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige,
ska också SBSF ge sitt samtycke, såvida inte
SBSF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till SBSF, får
medlemmen delta endast om SBSF godkänt
tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
Kommentar: Föreslagna ändringar avser kungörelseorgan och rösträttsålder.
Nuvarande lydelse (2015)

Föreslagen ny lydelse (2018)

15 §

15 §

Tidpunkt, kallelse

Tidpunkt, kallelse

---

---

Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre
veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller
kungöras i ortspressen. Vidare ska kallelse jämte
förslag till föredragningslista anslås i klubblokal
eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts
om stadgeändring, nedläggning eller
sammanslagning av föreningen med annan
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse
för föreningen eller dess medlemmar ska det
anges i kallelsen.

Kallelse till årsmötet och förslag till
föredragningslista ska av styrelsen senast tre
veckor före mötet tillställas medlemmarna och
kungöras på föreningens webbsida. Har förslag
väckts om stadgeändring, nedläggning eller
sammanslagning av föreningen med annan
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse
för föreningen eller dess medlemmar ska det
anges i kallelsen.
---

---

17 §

Rösträtt samt yttrandeoch förslagsrätt på
årsmötet

17 §

Rösträtt samt yttrandeoch förslagsrätt på
årsmötet

Medlem som senast den 31 december
föregående år har betalat förfallna
medlemsavgifter och under mötesåret fyller
lägst 15 samt hedersmedlem har rösträtt på
möte.

Medlem som senast den 31 december
föregående år har betalat förfallna
medlemsavgifter och under mötesåret fyller
lägst 12 samt hedersmedlem har rösträtt på
möte.

---

---

19 §
---

Beslut och omröstning

19 §

Beslut och omröstning

---

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika
röstetal det förslag som biträds av ordföranden
röstetal det förslag som biträds av ordföranden

vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i
händelse av lika röstetal lotten avgöra.

vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är
han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val
ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

---

---

VALBEREDNINGEN
Kommentar: Föreslagna ändringar rör valberedningens sammansättning.
Nuvarande lydelse (2015)

Föreslagen ny lydelse (2018)

23 §

23 §

Sammansättning,
åligganden

Valberedningen består av ordförande och två (2)
övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet
övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan
könen. Olika åldersgrupper bör finnas
representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en
vice ordförande. Valberedningen sammanträder
när ordföranden eller båda övriga ledamöter så
bestämmer.

Sammansättning,
åligganden

Valberedningen består av en ordförande och en
ledamot valda av årsmötet. Båda kön och olika
åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen sammanträder när ordföranden
så bestämmer.
---

---

STYRELSEN
Kommentar: Hänvisning till SBSF och klargörande beträffande sekreterarens uppgifter.
Nuvarande lydelse (2015)

Föreslagen ny lydelse (2018)

26 §

26 §

Styrelsens åligganden

Styrelsens åligganden

---

---

Styrelsen ska - inom ramen för RF:s,
vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för
föreningens verksamhet enligt fastställda planer
samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, SBSF:s
och dessa stadgar - svara för föreningens
verksamhet enligt fastställda planer samt
tillvarata medlemmarnas intressen.

---

---

Sekreteraren

Sekreteraren

•

förbereda styrelsens sammanträden och
föreningens möten,

•

förbereda styrelsens sammanträden och
föreningens möten,

•

föra protokoll över styrelsens
sammanträden,

•

föra protokoll över styrelsens
sammanträden,

•

se till att föreningens handlingar hålls
ordnade och förvaras på ett betryggande sätt
samt ansvara för att föreningens historia
dokumenteras,

•

---

se till att föreningens handlingar hålls
ordnade och förvaras på ett betryggande sätt
samt ansvara för att protokoll från
föreningens styrelsemöten och årsmöten
bevaras,

---

SEKTIONER
Kommentar: Vår verksamhet indelas inte i sektioner. Därför föreslås paragrafen tas bort.
Nuvarande lydelse (2015)

29 §

Föreslagen ny lydelse (2018)

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.

TVIST
Kommentar: Redaktionell ändring (numrering och hänvisning till SBSF).
Nuvarande lydelse (2015)

Föreslagen ny lydelse (2018)

30 §

29 §

Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får
inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska,
utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras
enligt ett av Riksidrottsstyrelsen (RS) fastställt
reglemente för idrottens skiljenämnd. Dock ska
följande gälla rörande kostnaderna för
skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna
kostnader liksom för kostnaderna för den
skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader,
inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare,
delas lika mellan parterna.

Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får
inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska,
utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven i RF:s eller SBSF:s stadgar, avgöras
enligt ett av Riksidrottsstyrelsen (RS) fastställt
reglemente för idrottens skiljenämnd. Dock ska
följande gälla rörande kostnaderna för
skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna
kostnader liksom för kostnaderna för den
skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader,
inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare,
delas lika mellan parterna.

