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STYRELSENS FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING 

Innehåll: 

1. 1 kap Allmänna bestämmelser, 1 § Ändamål    sid 1 

2. 1 kap Allmänna bestämmelser, 2 § Föreningens namn med mera  sid 2 

3. 3 kap Årsmöte, 5 § Ärenden vid årsmötet    sid 3-4 

 

 

1. 1 kap Allmänna bestämmelser, 1 § Ändamål 

Tidigare skrivning 

1 kap Allmänna bestämmelser 

1 § Ändamål  

Föreningen har som ändamål att verka för och främja supporterkulturen runt de svenska 

handbollslandslagen.  

Föreningen har som ändamål att verka som en samordnare av supportrar till de svenska 

handbollslandslagen.  

Aktiviteter som föreningen arrangerar skall huvudsakligen bedrivas i samband med de svenska landslagens 

matcher.  

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt verka för en positiv supporterkultur.  

Föreningen kan även anordna fysisk träning för föreningens medlemmar under kontinuerliga former i till 

exempel Handboll Fitness eller liknande koncept.  

 

Förslag på ny skrivning – ändring i kursiv stil 

1 kap Allmänna bestämmelser 

1 § Ändamål  

Svenska Handbollfans, i dessa stadgar benämnt som föreningen,  

a. har som ändamål att verka för och främja en positiv och inkluderande supporterkultur runt de 

svenska handbollslandslagen.  

b. har som ändamål att verka som en samordnare av supportrar till de svenska handbollslandslagen.  

c. ska motverka all form av diskriminering och i stället aktivt verka för en positiv supporterkultur.  

d. arrangerar aktiviteter i samband med de svenska landslagens matcher.  

e. kan även anordna fysisk träning för föreningens medlemmar under kontinuerliga former, till 

exempel Handboll Fitness eller liknande koncept.  

f. ska arbeta efter Idrottens värdegrund: Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas 

rätt att vara med, Rent spel.  

g. ska verka för en miljö där våra medlemmar har roligt, mår bra och utvecklas som människor 

under hela livet. 

h. ska utgå från ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.  
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2.  1 kap Allmänna bestämmelser, 2 § Föreningens namn med mera 

Tidigare skrivning 

1 kap Allmänna bestämmelser 

2 § Föreningens namn med mera  

Föreningens fullständiga namn är: Svenska Handbollfans  

Föreningens organisationsnummer är: 802454–6447 

 

 

 

Förslag på ny skrivning – ändring i kursiv och fet stil 

1 kap Allmänna bestämmelser 

2 § Föreningens namn m.m. 

Föreningens fullständiga namn är: Svenska Handbollfans  

Föreningens organisationsnummer är: 802494–6447 

Föreningen har sin hemort i Stockholms kommun 
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3.  3 kap Årsmöte, 5 § Ärenden vid årsmötet 

Tidigare skrivning 

3 kap Årsmöte 

5 § Ärenden vid årsmötet  

1. Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:  

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

3. Fastställande av föredragningslista.  

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret.  

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

10. Fastställande av medlemsavgift.  

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-

/räkenskapsår.  

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

13. Val av  

a. föreningens ordförande för en tid av ett år;  

b. halva antalet övriga ledamöter, tre stycken, i styrelsen för en tid av två år;  

c. halva antalet övriga ledamöter, tre stycken, i styrelsen för en tid av ett år;  

d. två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;  

e. en avsett föreningens medlemsregister extern auktoriserad revisor för en tid av ett  

år. I detta val är inte föreningens medlemmar valbara;  

f. val av en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

g. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ordförande;  

14. Eventuella övriga frågor som anmälts i enlighet med 3 kap 2 §. 

 

 
Förslag på ny skrivning – ändring i kursiv stil samt fet stil 

3 kap Årsmöte 

5 § Ärenden vid årsmötet  

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:  

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

3. Fastställande av föredragningslista.  

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret.  

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
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10. Fastställande av medlemsavgift.  

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-

/räkenskapsår.  

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

13. Val av  

a. föreningens ordförande för en tid av ett år;  

b. tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år;  

c. halva antalet övriga ledamöter, tre stycken, i styrelsen för en tid av ett år;  

c.    två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;  

d.   en avsett föreningens medlemsregister extern auktoriserad revisor för en tid av ett  år. I    

      detta val är inte föreningens medlemmar valbara;  

e.   val av en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

f.    tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ordförande;  

14. Eventuella övriga frågor som anmälts i enlighet med 3 kap 2 §. 

15. Mötets avslutande 


