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Förslag på ny formulering av stadgarna:

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål 

Föreningen ska bedriva idrotten orientering. 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga 
verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund́” (1 kap RF:s 
stadgar, bilaga).

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt 
aktivt verka för en dopingfri idrott. 

Nuvarande stadgar:

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål 

Föreningen ska bedriva idrotten orientering. 

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

Föreningen ska i sin verksamhet verka för dopingfri 
idrott. 



Förslag på ny formulering av stadgarna:

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§13 Utträde 
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta 
till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två̊ på̊ varandra 
följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur 
föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att 
personen avförs från medlemsförteckningen. 

§14 Uteslutning m.m. 
Medlem får, utan iakttagande av 13 § andra stycket, 
uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har 
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. 
Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat 
föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot 
föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat 
sätt skadat föreningens intressen. 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan 
tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från 
beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i 
stället meddela medlemmen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att 
medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig 
över de omständigheter som föranlett att medlemskapet 
ifrågasatts. I beslutet  ska skälen härför redovisas samt anges vad 
medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre 
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. 

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens 
styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt 
reglerna i RF:s stadgar. 

Nuvarande stadgar:

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§13 Utträde 
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta 
till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två̊ på̊ varandra 
följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur 
föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att 
personen avförs från medlemsförteckningen. 

§14 Uteslutning m.m. 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan 
anledning än att denne har försummat att betala av 
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens 
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat 
föreningens intressen. 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan 
tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från 
beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i 
stället meddela medlemmen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att 
medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig 
över de omständigheter som föranlett att medlemskapet 
ifrågasatts. I beslutet  ska skälen härför redovisas samt anges vad 
medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre 
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. 

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens 
styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt 
reglerna i RF:s stadgar. 



Förslag på ny formulering av stadgarna:

§15 Medlems rättigheter och skyldigheter 
Medlem 
•har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 
medlemmarna, 
•har rätt att ta del av information om föreningens 
angelägenheter, 
•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, 
•ska betala medlemsavgift, samt de övriga avgifter som 
beslutats av föreningen, 
•godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får 
behandla personuppgifter i syfte att bedriva 
ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid 
gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella 
övriga villkor för behandling av personuppgifter som 
beslutas av föreningen.

Nuvarande stadgar:

§15 Medlems rättigheter och skyldigheter 
Medlem 
•har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 
medlemmarna, 
•har rätt att ta del av information om föreningens 
angelägenheter, 
•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, 
•ska betala medlemsavgift senast den 31/3 alternativt i 
samband med inträde i föreningen, samt  de övriga 
avgifter som beslutats av föreningen.



Förslag på ny formulering av stadgarna:

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE 

§ 16 Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, 
hålls före utgången av februari månad på̊ tid och plats 
som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska 
av styrelsen senast 14 dagar före mötet tillhandahållas 
medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska 
kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på̊
hemsidan och i klubblokal eller på̊ 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 detta anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas 
berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan 
med budget samt styrelsens propositioner och inkomna 
motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga 
för medlemmarna senast sju dagar före årsmötet. 



Förslag på ny formulering av stadgarna:

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE 

§22 Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

:

9. Fastställande av medlemsavgifter och vissa övriga 
avgifter för nästkommande år. 

:

11. Val av:

e) halva antalet ledamöter i valberedningen.

:

Nuvarande stadgar:

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE 

§22 Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

:

9. Fastställande av medlemsavgifter och vissa övriga 
avgifter.  kkkkkkkkkkk

:

11. Val av:

e) ledamöter och suppleant till valberedningen. 

:



Förslag på ny formulering av stadgarna:

VALBEREDNINGEN
§26 Sammansättning, åligganden 

Valberedningen består av ordförande och tre övriga 
ledamöter valda av årsmötet på̊ en tid av två år. 

:

Nuvarande stadgar:

VALBEREDNINGEN
§26 Sammansättning, åligganden 

Valberedningen består av ordförande och två̊ övriga 
ledamöter samt en suppleant valda av årsmötet på̊ en tid 
av ett år. 

:



Bilaga

RF:s STADGAR (utdrag) 
1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund* 

Idrottens verksamhetsidé (2015) 
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Definitioner och konstateranden: 

Idrott är 

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 
Idrott består av 

träning och lek, tävling och uppvisning. 
Idrotten ger 

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 
Vi organiserar vår idrott 

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 
Vi delar in vår idrott 

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. 
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. 
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 
Vi är en samlad idrottsrörelse 

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger 
inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor. 
Idrotten följer 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Idrottens vision 
Svensk idrott - världens bästa 

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en 
utbildningsverksamhet i världsklass. 

Idrottens värdegrund 
Glädje och gemenskap 

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 
Demokrati och delaktighet 

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett 
bakgrund. 
Allas rätt att vara med 

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får 
vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 
Rent spel 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och 
annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se . 

1 §* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund 
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.


