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Proposition – ändring av 7 kap. Föreningar 3§ Åligganden

Bakgrund
Till Riksidrottsmötet (RIM) i maj 2019 kommer Riksidrottsstyrelsen föreslå ändringar av RFs stadgar och
reglementen. Förslaget till ändringar är mer omfattande än vad Svenska Landhockeyförbundet väljer att ta
med i denna proposition men vi önskar redan nu kunna justera våra egna stadgar i enlighet med förslaget.
Detta dels för att Barnkonventionen kommer bli lag år 2020 och dels för att vi är av den uppfattningen att
våra kontaktvägar till medlemsföreningarna inte alltid är uppdaterade.

Förbundsstyrelsen propositionsförslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
-

att årsmötet beslutar om att ändra stadgarna 7 kap. 3§ Åligganden enligt de kursiverade
tilläggen nedan

7 kap Föreningar
§3 Åligganden
Föreningen skall
1. följa RF:s och Svenska Landhockeyförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga
bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
2. bedriva sin idrottsliga verksamhet enligt idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund,
3. årligen betala årsavgift och insända de uppgifter förbundet begär,
4. varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra årsmöte
hos Svenska Landhockeyförbundet registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens
styrelseledamöter samt firmatecknare, samt
5. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller

uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med
barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister,
6. till RF sända in de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på
begäran av RIN avge yttrande till nämnden,
7. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra
protokoll vid årsmötet, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra
medlemsförteckning,
8. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning, samt,
9. på begäran av RS, förbundsstyrelsen eller vederbörande DDF- eller DF styrelse ställa
föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

