
Motion till styrelse inför Värmdö HC årsmöte 2020.06.08 
 
Förslag till stadgeändring. (se röd markerade avsnitt) 
 
Syfte: Att skapa en mer demokratisk förening genom att fler medlemmar får rösträtt.  
 
Förslag till beslut: Att fastställa stadgarna enligt förslag. 
 
10 § MEDLEMSKAP  
 
Medlem i föreningen finns av två skilda slag, nämligen stödjande och aktiv, varav till 
de aktiva räknas spelare som tillhör något av föreningens lag. Alla spelare ska 
erlägga en obligatorisk medlemsavgift med undantag för spelare i hockeyskolan. 
Stödjande medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat 
beslutanderätten till.  
 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande 
kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.  
Beslut att avslå ansökan skall fattas av styrelsen.  
I beslutet skall skälen för avslag redovisas samt anges vad den sökande skall göra 
för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom fem dagar från dagen för beslutet 
skriftligen tillställas den som fått avslag på ansökan.  
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den sökande inom tre veckor enligt 
reglerna i RF:s stadgar.  
Medlem eller annan person kan utses till hedersmedlem genom beslut av Värmdö 
Hockeys årsmöte.  
Hedersmedlem är befriad från betalning av medlemsavgift 
 
 
17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ 
ÅRSMÖTET  
 
Rösträtt tillkommer samtliga aktiva och stödjande medlemmar som erlagt förfallna 
medlemsavgifter, samt hedersmedlemmar.  För det fall att medlem är under 15 år 
under mötesåret, tillfaller rösträtten istället medlems vårdnadshavare enligt principen 
en röst per medlem. Icke röstberättigad medlem har yttrande- och förslagsrätt. 
 
 
 
 
 



VHC styrelse svar på motion ”8 Stadgeändring” 

Styrelsen avstyrker motionen. Styrelsen anser att stadgarna i dagsläget uppfyller förutsättningarna 
för en demokratisk förening. 

Styrelsens bedömning:

I dagsläget blir alla spelare medlemmar i föreningen då medlemsavgiften ingår som en del av 
spelaravgiften. Rösträtt vid årsstämma har medlem som är fyllda 15 år under mötesåret. 
Det finns möjlighet för person som inte är spelare att bli medlem i föreningen genom att bli 
stödmedlem. En stödmedlem har således rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på samma villkor 
som annan medlem. 
Om en person önskar rösta vid årsmötet kan därför denne ansöka om stödmedlemskap. Endast 
om vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen får ansökan om 
medlemskap avslås. 
Vid röstning på stämman ska relativ eller absolut majoritet föreligga, beroende på vad som ska 
beslutas. 
En förälder med aktiva barn under 15 år i föreningen kan således bli stödmedlem för att få rösträtt 
samt yttrande- och förslagsrätt. 

Tilläggas kan också att förslaget med att rösträtten ska tillfalla vårdnadshavare för det fall att 
medlem är under 15 år enligt principen en röst per medlem kan komma att skapa komplikationer. 
Barn har oftast två vårdnadshavare, vem av vårdnadshavarna som ska erhålla rösträtten framgår 
inte av förslaget. 
Vårdnadshavare är likställda och förslaget redogör inte för hur föreningen ska hantera en situation 
där båda vårdnadshavarna gör gällande att få utöva rösträtten. 

Medlemsavgiften är dessutom en inkomstkälla i föreningen. 

Nuvarande lydelse:
Styrelsen yrkar på att nedan förblir oförändrad

10 § MEDLEMSKAP Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat 
beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att 
vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå ansökan 
skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen för avslag redovisas samt anges vad den sökande 
skall göra för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom fem dagar från dagen för beslutet 
skriftligen tillställas den som fått avslag på ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas 
av den sökande inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar. Medlem eller annan person kan 
utses till hedersmedlem genom beslut av Värmdö Hockeys årsmöte. 
Hedersmedlem är befriad från betalning av medlemsavgift. 

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTET 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har 
rösträtt på årsmötet. Rösträtt tillkommer även hedersmedlemmar. 

Medlem som inträtt under mötesåret och betalat medlemsavgift samt under mötesåret fyller lägst 
15 år har rösträtt på årsmötet. 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 


