Föreslagna stadgeförändringar
Nedan finner ni ett antal föreslagna förändringar till våra stadgar. De är indelade i två kategorier. Den
första kategorin är ändringar av mindre karaktär som vi själva kan besluta om. Den andra kategorin
är ändringar av mer omfattande karaktär som kräver alliansförändringens styrelses godkännande och
även att vi själva fattar beslut om det på årsmötet. I anslutning till de förslagen som är av mer
omfattande karaktär så har vi även lagt med en kortare motivering till förslaget. Detta dokument
läses med fördel ihop med stadgarna som var bilagda i samma mail som denna skrivelse.
Förslag på kompletteringar till Spårvägen Friidrottsklubbs stadgar av mindre karaktär
§2: Första strecksatsen: bindestreck efter ”svensk” tas bort.
§6: Den avslutande meningen kompletteras med ”i Spårvägens Friidrottsklubb”.
§12: Under första strecksatsen står ”iaktatts”. Det ordet finns inte. Ändras till ”iakttas”.
§21: Första meningen kompletteras med ”årligen” (… Årsmötet ska hållas årligen senast den 30
mars.)”
Förslag på kompletteringar till Spårvägen Friidrottsklubbs stadgar av mer omfattande karaktär
§1: Förslagsvis byts friidrottens mål och inriktning till "föreningens mål och inriktning"
Motivering: Friidrottens mål och inriktning är diffust, vi hittar ingen riktigt tydlig definition. Vi menar
att föreningens mål och inriktning är tydligare.
§2: "Verksamheten ska organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje
utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens förutsättningar." Förslag att ändra denna till att
"Föreningen har som ambition att organisera verksamheten så att den i någon form blir tillgänglig för
alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens förutsättningar. Ambitionen
kring tillgänglighet vad gäller seniorverksamhet är dock underordnad föreningens verksamhet och
inriktning om att verka för en utvecklad ungdomsverksamhet som bedrivs med samtidig inriktning för
målet svensk och internationell elitnivå."
Motivering: Vi har haft diskussioner med potentiella senioraktiva som har låg idrottslig nivå som vill
vara med i Spårvägen, ta del av våra tränare och våra resurser i form av träningslokaler m.m. Då vi
inte vill prioritera senioraktiva på ”lägre nivåer” blir den tidigare paragrafen försvårande och skulle
kunna användas av ”paragrafryttare” för att motivera att även senioraktiva med låg idrottslig nivå
ska få resurser av Spårvägen. Med den nya skrivningen kan vi på ett enklare sätt säga nej till
senioraktiva av mindre god idrottslig kvalitet.
§29 (mellan de två styckena): Föreningen behandlar personuppgifter i enlighet med Föreningens vid
var tid gällande personuppgiftspolicy.
Motivering: Med de nya reglerna i GDPR behöver vi lägga in texten om personuppgiftspolicy.

