
 

 

 

 

 

Till FBK:s höstmöte 

 

 

 

 

 

 

Proposition – förslag till stadgeändring 

 
Styrelsen har inom sig diskuterat förslag och idéer hur styrelsearbetet i FBK skall kunna 

effektiviseras, liksom hur styrelsearbetet och löpande drift skall organiseras. 

 

En åsikt som därvid framförts är att såväl styrelsearbetet som löpande drift och förvaltning 

kan effektiviseras om styrelsearbetet koncentreras och begränsas till en mindre grupp som 

inriktar sig mot strategiska frågor och delegerar löpande drift och förvaltning till styrgrupper 

utan direkt koppling till styrelsen, men som verkar på uppdrag av styrelsen. 

 

Enligt nu gällande stadgar skall styrelsen bestå av ordförande och åtta övriga ordinarie 

ledamöter samt minst tre suppleanter. Det föreslås nu att sammansättningen ändras till 

ordförande och fyra övriga ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. Vidare föreslås att texten 

”ordförandena i olika kommittéer som förekommer inom klubben utses inom styrelsen” utgår 

 

Som konsekvens av ovanstående och för att kunna genomföra tänkt omorganisation bör också 

del av 7.3 Styrelsens arbete, ändras ifråga om avsnittet som berör ”kommittéer”. 

 

Nuvarande lydelse: ”Styrelsen beslutar om inrättandet av kommittéer. Ordföranden i en 

kommitté ska vara ledamot eller suppleant i styrelsen och ska rapportera om arbetet till denna. 

Kommittéerna äger inte rätt att slutgiltigt avgöra ärenden i annan mån än de därtill 

bemyndigats av styrelsen.”  

 

Således föreslås att § 7 i stadgarna får nedanstående lydelse: 

 
7.1 Styrelsens sammansättning och val 

Styrelsen väljs på årsmöte och ska bestå av ordförande och fyra övriga ordinarie ledamöter 

samt tre suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett 

år. Ordförande och två ledamöter väljs jämna år och två ledamöter udda år. 

Valen till styrelse ska om någon så begär vara slutna och ske med röstsedlar. 

Vice ordförande, sekreterare och kassör utses inom styrelsen. 

Styrelsen kan utse funktionärer för olika uppdrag och vid behov adjungera dem till styrelsen. 

 

7.3 Styrelsens arbete 

Styrelsen beslutar om inrättandet av styrgrupper. Styrgrupperna äger inte rätt att slutgiltigt 

avgöra ärenden i annan mån än de därtill bemyndigats av styrelsen. 

 



Enligt gällande stadgar skall beslut om stadgeändring fattas med minst 2/3 majoritet vid två 

på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. 

 

Mot ovanstående bakgrund föreslås således höstmötet  

 

att för sin del godkänna den föreslagna nya lydelsen av § 7.1 i FBK:s stadgar med den nya 

lydelse som framgår ovan. 

 

 

Håkan Gerdbo 

Ordförande 


