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KALLELSE TILL IFK VÄXJÖS ÅRSMÖTE 2021 

ONSDAGEN DEN 15 DECEMBER KL. 19.00 I  TELEKONSULT ARENA  

Förslag till föredragningslista 

1. Föreningens ordförande hälsar välkommen och årsmötet öppnas. 

2. Anteckning av närvarande samt fastställande av röstlängd. 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

4. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 

5. Val av ordförande för mötet. 

6. Val av sekreterare för mötet. 

7. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet. 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret 2020/2021. 

a) Verksamhetsberättelse 

b) Förvaltningsberättelse 

c) Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av verksamhetsårets 
resultat. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende förvaltningen under det gångna 
verksamhetsåret. 

11. Behandling av verksamhetsinriktning och budget för den kommande perioden 

a) Verksamhetsinriktning 

b) Medlems- och träningsavgifter för verksamhetsåret 2021/2022 

b) Budget 2021/2022 

12. Behandling av eventuellt inkomna motioner. 

13. Val av föreningens ordförande för ett år. 

14. Val av styrelseledamöter för två år. 

15. Val av två revisorer för ett år. 

16. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen. 

17. Val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

18. Övriga frågor. 

19. Årsmötet avslutas. 

 

Avtackningar 
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STYRELSEFÖRSLAG FÖR STADGEÄNDRING TILL IFK VÄXJÖ ÅRSMÖTE 15/12 2021 

STADGEÄNDRING: ANTA AKTIVAS RÅD SOM ETT OBLIGATORISKT FÖRENINGSORGAN  

Bakgrund 

Sedan ett år finns ett Aktivas Råd i föreningen, vars syfte är att öka medlemsinflytandet och gemenskapen i 

föreningen. Det består idag av ungdomar i åldrarna 14–18 år tillsammans med ett vuxenstöd som fungerar 

som länk till föreningsstyrelsen. Rådets första verksamhetsår har präglats av pandemin, men har trots detta 

åstadkommit flera förändringar till förmån för övriga aktiva i föreningen. 

En av utvecklingsresorna i RF:s strategi 2025 är ”Den moderna föreningen engagerar”, vilket handlar om att 

föreningen ”[…]tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet.” Föreningsstyrelsen 

anser att det är i linje med denna strategi att ta vara på ungdomars engagemang, vilket kan göras i form av 

ett Aktivas Råd. Att anta Aktivas Råd som en obligatorisk del av föreningens verksamhet visar på en vilja att 

engagera även yngre medlemmar i beslutsfattandet. Dessutom ställs det med en stadgeändring krav på 

kommande föreningsstyrelser att engagera unga för att se till att rådet lever vidare även framöver.  

För att säkerställa att Aktivas Råd fortsatt ska vara en naturlig del av IFK Växjös verksamhet är förslaget att 

genomföra ett tillägg i föreningens stadgar i 7 kap 1 § som behandlar ”Kommittéer, arbetsgrupper och 

andra underliggande föreningsorgan”. För stadgeändringar krävs ett årsmötesbeslut med minst 2/3 av 

antalet avgivna röster. 

FÖRSLAG 

Föreningsstyrelsen föreslår 

Att årsmötet beslutar om tillägg i stadgar enligt förslaget nedan. 

Nuvarande skrivelse 
 

Förslag på ny paragraf med tillägg i rött. 

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra 
underliggande föreningsorgan 

 

Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha 
följande sektioner/kommittéer:  
Tränargrupp 15 år och äldre  
Ungdomskommitté, för tränare i grupperna upp 
till 14år  
Tävlingsgrupp för våra arenaarrangemang  
Växjöloppsgrupp  
Vårrusgrupp  
Föreningen ska för sin administrativa 
verksamhet ha en klubbchef. 

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra 
underliggande föreningsorgan 

 
Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha 
följande sektioner/kommittéer:  
Tränargrupp 15 år och äldre  
Ungdomskommitté, för tränare i grupperna upp 
till 14år 
Aktivas Råd innehållande ungdomar under 25 år 
Tävlingsgrupp för våra arenaarrangemang  
Växjöloppsgrupp  
Vårrusgrupp  
Föreningen ska för sin administrativa 
verksamhet ha en klubbchef. 

Föreningsstyrelsen 
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Källa 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025/UtvecklingsresornaiStrategi2025/  
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