
Motion nr AB1 - 2017 

Angående: Rösträtt föräldrar 

Motionär: Arjen Bouterse 

Nu har jag varit med på några årsmöten och tyvärr blir det aldrig ett fullbokat 

evenemang. Även om det finns över 1000 medlemmar i föreningen är det bara en 

handfull som företräder sig själva på årsmötet (utöver styrelsen). 

Årsmötet blir då ofta mer en formalitet där styrelsen informerar sig själva samt 

genomför de beslut de själva anser är bäst för föreningen. 

Ansvaret ligger hos de 1000 medlemmar som inte är med på årsmötet och som bör vara 

aktivt inblandade i beslut som ska tas eller förslag som ska diskuteras. Många av HSK’s 

medlemmar spenderar otaliga timmar på planen, i cafeterian samt är med på aktiviteter 

utöver fotbollen men tyvärr inte de 3 timmar (max) som det tar att genomföra ett 

ordentligt årsmöte.  

Jag känner starkt för att motivera, framförallt, föräldrarna att delta på årsmötet genom 

att företräda sina barn. Den rättigheten och skyldigheten har de redan nu men det är bra 

att förtydliga detta i våra stadgar samt skicka information till alla (genom tränarna).    

Yrkande: Jag föreslår därför att styrelsen anpassar stadgarna och förtydligar 

föräldrarnas rättigheter och skyldigheter att företräda sina barn på bland annat 

årsmötet. Sen föreslår jag att information skickas till alla i föreningen och tydligt 

förklarar vilka rättigheter och skyldigheter de har och varför stadgarna är anpassade för 

att förtydliga detta.  

-------------------------------------------------- 

Styrelsens svar på Motion nr AB1 – 2017 

Styrelsen yrkar bifall till motionen 

Styrelsen håller med motionären (Arjen) att det vore bra med ett större engagemang 

från fler medlemmar kring årsmöten och andra möten för att säkerställa 

föreningsdemokratin. Styrelsen kommer därför bjuda in samtliga medlemmar, inkl 

föräldrar till barn som är medlemmar, till ett extra föreningsmöte under 2017 där 

förslag till stadgeändringar kommer föreslås. Avsikten med de förändringarna är 

modernisera, utöka och förenkla bl a rösträtten. Planen är att dessa stadgeändringar 

sedan fastslås på nästa ordinarie föreningsmöte (årsmötet i mars 2018). 

 

Utdrag ur föreningens stadgar 

 

 

 


