Mo on kring ändring av stadgar
gällande medlemmarnas rösträ
Bakgrund:
För att skapa följsamhet i verksamheten dels beskrivna i vår verksamhetside, pkt 4 & 5
nedan. Samt att balansera de krav (ansvar/befogenheter) som ställs på föräldrar i att ställa
upp på ideell basis med förädrainsater (funktionärs insatser). för i de flesta fall för yngre
medlemmar.
Hela LASS verksamhet är och skall vara ideell, därför är det viktigt att den bas av individer
som gör verksamheten möjlig också skall ha en motsvarande påverkas möjlighet genom att
för minderårig räkning kunna överta rösträtt.
Därför föreslås en ändring i paragraf 17 i LASS stadgar enligt nedan.
Ref ut stadgar:
Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt
och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att
●

den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

●

alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

●

den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupperingar

●

de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

●

den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Bra i idrott och bra idrott
Demokrati Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjlighet att utvecklas
efter sina och den egna gruppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar,
oavsett ålder och kön, är delaktiga i de beslut som formar verksamheten. En viktig del
av idrottsrörelsens demokratiska fostran är att varje människa kan påverka genom att ta
ansvar för sig själv och sin grupp, såväl genom en demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet
som i den vardagliga träningen och tävlingen.

Gällande lydelse i Stadgar:
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter minst 2 månader före mötet och under
avhandlat verksamhetsår fyllt 15 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Föräldrainsatser, delaktighet och engagemang i att bidra, utveckla föreningen

Förslag till ändring:
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter minst 2 månader före mötet och under
avhandlat verksamhetsår fyllt 15 år har rösträtt på möte.
För medlem som inte fyllt 15 år under avhandlat verksamhetsår övergår rösträtt till
vårdnadshavare
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Förslag till beslut:
Rekommendation till årsmöte att lämna bifall till lagt förslag för att öka delaktighet,
engagemang och medbestämmande, vilket är en grund för en ideell förening med ett högt
verksamhets engagemang.
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