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Kanslienheten 
Emma Eklund 
Nämndsekreterare 
0156-522 50 
emma.eklund@trosa.se 

Kallelse 
Datum 
2022-12-02 

Tid: 
Plats: 
Gruppmöte: 

Torsdag den 8 december 2022, kl. 18:00  
Skärborgarnas hus 
Alliansen: kl. 17.30 Skärborgarnas hus 
Socialdemokraterna: kl. 17.30 Skärborgarnas hus 
Sverigedemokraterna: kl. 17.30 Skärborgarnas hus 

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden 

Ärende Dnr 

1. Godkännande av dagordningen

2. Återrapportering effekter av ändrade taxor för biblioteken KFN 2022/40 

3. Tillbakablick på mandatperioden som varit
(Inga handlingar)

4. Internbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden KFN 2022/41 

5. Riktat stöd till Trosa ridsällskap KFN 2022/38 

6. Ansökan om bidragsberättigande: Trosa Truppgymnastikförening KFN 2022/36 

7. Ansökan om bidragsberättigande: Trosa-Vagnhärad discgoldklubb KFN 2022/37 

8. Sammanträdestider 2023 för kultur- och fritidsnämnden KFN 2022/33 

9. Kontoret informerar
(Inga handlingar)

10. Anmälan av delegationsbeslut KFN 2022/1 

11. Anmälningsärenden KFN 2022/2 

12. Övriga frågor

Stängt sammanträde

13. Idrottspriset 2022
(Kompletteras på sammanträdet)

KFN 2022/34 

14. Kulturpriset 2022
(Kompletteras på sammanträdet)

KFN 2022/35 

15. Årets lag/ledare 2022
(Kompletteras på sammanträdet)

KFN 2022/39 

Lena Isoz Emma Eklund 
Ordförande Nämndsekreterare 
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Kultur- och fritidskontoret 
Malin Lundin 
Bibliotekschef 
0156-522 85 
malin.lundin@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-29  
Diarienummer 
KFN 2022/40 

  

Återrapportering om effekter av bibliotekens reviderade 
taxor 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapporteringen om effekter av 
bibliotekens reviderade taxor. 
 
Ärendet 
Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-10-14 godkändes bibliotekens 
reviderade taxor som sedan började gälla fr o m 2022-01-01. Nämnden beslutade 
även att uppdra åt bibliotekschefen att återkomma till nämnden med en 
återrapportering om effekterna av förändringarna av taxorna innan utgången av 
2022. 
 
Revideringen av taxorna innebar följande:  

- Alla övertidsavgifter togs bort  
- Avgifter för borttappade medier/böcker = ersättningsavgifterna togs bort för 

barn/ungdom  
- Avgifter för borttappade medier/böcker = ersättningsavgifterna reviderades 

för vuxna  
- Avgifter för utskrifter, kopior och skanning togs bort  
- All övrig försäljning togs bort  

 
För att främja medborgarnas, i synnerhet de prioriterade gruppernas, nyttjande av 
biblioteken slopades alla övertidsavgifter på biblioteken i Trosa kommun och vi ser 
inte att det har lett till någon ökning av antalet försenade lån. För att särskilt 
främja tillgången till biblioteken för barn och ungdomar slopades även 
ersättningsavgifterna för skadade och förkomna barn- och ungdomsmedier medan 
ersättningsavgifterna för vuxenmedier reviderades. Den administrativa bördan för 
personalen att hantera övertidsavgifter och kravbrev har minskat, samtidigt som 
utlånen ökar. Vi är fortfarande inte uppe i samma antal som innan pandemin, men 
det totala antalet utlån (ej omlån) har ökat med 17% under januari – november 
2022 jämfört med samma period 2021. För barn- och ungdomsböcker och böcker 
på andra språk än svenska är ökningen ännu större (24% respektive 26%).  
 
Biblioteken tar inte heller ut några avgifter för utskrifter, kopiering eller skanning. 
Antalet utskrifter/kopior per person är begränsat genom tekniska inställningar och 
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vi har inte sett något missbruk av dessa tjänster. Biblioteken erbjuder utrustning för 
självservice med tydliga instruktioner om att tjänsterna får användas sparsamt och 
för personligt bruk, som till exempel att skriva ut en blankett eller kopiera enstaka 
dokument. För utskrifter i större mängd eller av bättre kvalité hänvisar vi till 
aktörer som säljer dessa tjänster. Personalen uppmuntrar besökarna att använda 
helt digitala alternativ. Möjligheten att skriva ut på biblioteken leder ofta till 
pedagogiska samtal då personalen kan guida användare som känner sig osäkra på 
tekniken.  
 
Då även försäljning av kassar och vykort har tagits bort och betalning av 
ersättningsavgifter för förkomna och skadade medier numera görs enbart via 
bankgiro, kan verksamheten bedrivas helt utan kassahantering. Verksamheten har 
därmed inga kostnader för kassasystem, kassaredovisning och system som 
hanterar betalning av utskrifter. Personalen har mer tid att hjälpa besökare med 
biblioteksärenden och tryggheten är större för både personal och besökare 
eftersom det inte finns någon kontantkassa i lokalen.  
 
Sammantaget är effekterna av de reviderade taxorna positiva både ur ett 
verksamhetsperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vi ser inga tendenser till 
att de generösare reglerna missbrukas men däremot att nyttjandet av bibliotekens 
utbud ökar, framförallt bland barn och unga och personer som läser på andra språk 
än svenska.  
 
 
Malin Lundin 
Bibliotekschef 
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Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret 
Kerstin Tibbling 
Produktionschef 
0156-523 24 
kerstin.tibbling@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-29 
Diarie nummer 
KFN 2022/41 

  

Internbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden 

 
Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till internbudget 2023.  

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till attesträtter 2023. 
 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt anvisningarna fastställa verksamheternas 
internbudget.  
 
Kontoret har utarbetat ett förslag till internbudget avseende verksamheterna för 
verksamhetsåret 2023 enligt uppdrag. Internbudgeten redovisar hur budgeterade 
resurser fördelats per verksamhet. Föreliggande internbudget är baserad på den av 
kommunfullmäktige fastställda totalbudgeten.    
 
 
 
Kerstin Tibbling   Josefin Sandborg  
Produktionschef   Ekonom 
 
 
Bilagor 
1. Förslag till internbudget 2023 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.  
2. Förslag till attestantförteckning 2023 för Kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter. 
 



Kultur- och fritidsnämnden
Internbudget 2023

Tkr Budget 2022 Budget 2023

Nämnd, buffert 106 109

KFTS-chef 1 673 2 530

Kultur och förening 5 218 6 412
varav bidrag 4 298 4 706

Lokaler och fritidsanläggingar 28 465 29 346

Kulturskolan 4 694 4 616

Bibliotek 7 654 7 563

Fritidsgårdarna 4 302 4 453

Summa 52 112 55 029

Budgetförutsättningar 2023

Ramförändringar 3 617
Uppräkn löner och övriga kostnader 2,5 % 1 408
Ramökning föreningsstöd 300
Internhyra 2 842
Kapitaltjänstkostnad 53
Kompensation ökat PO 214
Rationalisering Safiren och Trosa kvarn -1 200

Ettårssatsningar -700
Ettårssatsning 2022 -1 700
Stall utveckling förstudie 2023 1 000



Kultur- och fritidsnämnd

Ansvar Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare-funktion Attestant-funktion Ersättare-funktion
61000 Nämndens buffert KFN Nämnd Beslutas i nämnd

Centrala enheter 

Ansvar Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare-funktion Attestant-funktion Ersättare-funktion
61010 KFN ledning KFTS-chef* Biträdande KFTS-chef* Administrativ samordnare
61010 1000 Eget utlägg, prod.chefen Personalchef Ekonomichef Administrativ samordnare
61111 Kultur- o förening adm Kultur- och föreningschef KFTS-chef* Teamledare
61111 1000 Eget utlägg, Kultur- och föreningschef KFTS-chef* Biträdande KFTS-chef* Teamledare
61112 Kultur- o föreningsbidrag Kultur- och föreningschef KFTS-chef* Teamledare
61211 Tjänstekoncessioner Kultur- och föreningschef KFTS-chef* Teamledare
61212 Småbåtshamn Kultur- och föreningschef KFTS-chef* Teamledare
61213 Fritidslokaler o anläggningar Kultur- och föreningschef KFTS-chef* Teamledare
61214 Kulturlokaler o anläggningar Kultur- och föreningschef KFTS-chef* Teamledare
61311 Kulturskolan Kulturskolechef KFTS-chef* Biblioteksassistent Socialbibliotekarie
61311 1000 Eget utlägg, Kulturskolechef KFTS-chef* Biträdande KFTS-chef* Biblioteksassistent Socialbibliotekarie
61411 Biblioteken Bibliotekschef KFTS-chef* Biblioteksassistent Socialbibliotekarie
61411 1000 Eget utlägg, Bibliotekschef KFTS-chef* Biträdande KFTS-chef* Biblioteksassistent Socialbibliotekarie
61511 Fritidsgårdarna Fritidsgårdschef KFTS-chef* Teamledare
61511 1000 Eget utlägg, Fritidsgårdschef KFTS-chef* Biträdande KFTS-chef* Teamledare

*Kultur, fritid, teknik och servicechef
KFTS-chefen och biträdande KFTS-chefen har generell attesträtt för samtliga enheter inom Kultur och fritid

Attestanter och ersättare inom Kultur och fritid under 2023

Beslutsattest Granskningsattest

Beslutsattest Granskningsattest
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Kultur och förening 
Sara Fältskog Eldros 
Kultur- och föreningschef 
0156-522 19 
sara.faltskogeldros@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-25 
Diarienummer 
KFN 2022/38 

  

Riktat stöd till Trosa ridsällskap 

 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett riktat stöd om 500 tkr  till Trosa ridsällskap 
för genomförande av förstudie gällande stall- och ridverksamhet på Tureholms 
gård. 
 
Sammanfattning 
Trosa ridsällskap bedriver idag sin verksamhet på Tureholms gård, i en anläggning 
som delvis hyrs av AB Turego och delvis ägs av föreningen. Anläggningen behöver 
anpassas för att uppfylla div. lagkrav. För att utreda hur en sådan anpassning bäst 
görs ska en förstudie genomföras under 2023. Förstudien utförs av en konsult som 
anlitas av Trosa ridsällskap, med ekonomiskt stöd från Trosa kommun. 
 
I maj 2022 undertecknades en avsiktsförklaring, gällande utveckling av stall på 
Tureholms gård, av företrädare för AB Turego och kommunstyrelsens ordförande. I 
och med detta dokument försäkras båda parters ambition att tydligt förbättra 
förutsättningarna för den lokala hästverksamheten och att hitta en långsiktig och 
för samtliga parter gynnsam modell för investering/uthyrning. 
 
Ärendet 
Ridsportanläggningen på Tureholms gård bedrivs i både privat och föreningsregi. 
Marken och två stall ägs av AB Turego och arrenderas av Trosa ridsällskap, som 
äger ridhuset. Ett av stallen hyrs ut till privatryttare och ett annat till en privat 
ridskola som föreningen köper undervisning av. 
 
Ridskolans anläggning i västra stallet lever i dagsläget inte upp till de lagkrav som 
finns då man har dispens för spiltor till i stort sett alla hästar, i stället för boxar, 
som lagen föreskriver. Arbetsmiljön är inte optimal och skaderisken stor. 
Anläggningen är inte heller volymmässigt rätt utrustad för att hantera det stora 
lokala intresset för ridskoleverksamhet i det växande Trosa kommun.  
 
Förstudien ska kartlägga och ge förslag på  hur anläggningen kan byggas om/till på 
ett sätt som går i linje med parternas gemensamma ambition att långsiktigt 
förbättra förutsättningarna för ridskoleverksamhet på Tureholm.  
Förstudien genomförs av konsult, som anlitas av Trosa ridsällskap och som har 
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löpande dialog med kultur- och föreningschefen. Kontoret föreslår ett bidrag om 
500 tkr för 2023 till föreningen för detta ändamål . I den reviderade höstbudgeten 
för 2023 har en ettårs satsning om 1 mkr beslutats för utveckling av stall- och 
ridverksamhet på Tureholms gård. 
 
 
Sara Fältskog Eldros 
Kultur- och föreningschef 
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Kultur och förening 
Sara Fältskog Eldros 
Kultur- och föreningschef 
0156-522 19 
sara.faltskogeldros@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-15 
Diarienummer 
KFN 2022/36 

  

Ansökan om bidragsberättigande: Trosa 
Truppgymnastikförening 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningens ansökan om 
bidragsberättigande. 
 
Ärendet 
Den nystartade föreningen Trosa Truppgymnastikförening ansöker om 
bidragsberättigande. Föreningens huvudsyfte är att bedriva träning inom idrotten 
truppgymnastik och föreningen är medlem i Svenska  Gymnastikförbundet. 
 
Till ansökan bifogas uppgifter om föreningens styrelse och grunduppgifter, 
verksamhetsplan samt stadgar som styrker att föreningen uppfyller kraven för 
bidragsberättigande i Trosa kommun. Föreningen har en ansökan om bankgirokonto 
liggande under behandling hos Swedbank. I samband med att ansökan godkänns 
betalas ett startbidrag om 3 000 kr ut till föreningen. 
 
Kontorets förslag är att föreningens ansökan beviljas, då föreningen utgör ett 
välkommet tillskott i Trosa kommuns föreningsliv. 
 
 
Sara Fältskog Eldros 
Kultur- och föreningschef 
 
 
 
 
 
Bilagor 
1. Grunduppgifter förening 
2. Stadgar Trosa Truppgymnastikförening 
3. Verksamhetsberättelse 2022-  
 
Beslut till 
Trosa Truppgymnastikförening 
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Grunduppgifter kund
Kundnr.
3704

Tidigare
kundid

Ändrad
2022-
10-27

Senast veri�erad
av föreningen
2022-10-24

Kundtyp*

Förening

Kundkod *

Idrottsförening

Namn*

Trosa Truppgymnastikf…

Hemsida

C/o adress Adress

Jungmansgatan 12

Postnummer

61934

Ort

Trosa

E-post

info@trosatruppgymnastik.se

Mobilnummer Telefon

Organisationsnummer

8025410799

Personnummer

Betalningssätt*

Delfakturering

RF-nummer

55787

Kundprisklass*

Bidragsber. förenin…

Landskod för kund

Välj

Endast
förfrågningar

Kund

Ekonomi

Kundspärrar

Anmärkningar

Passerkort

Egenskaper

Styrelse

Medlemsstatistik

Aktivitetsstatistik

Visa bidrag

Bidragsfält - Kund

Dokument

Användare

Historik

Kunder > Kund > Ändra Trosa Truppgymnastikförening

Sara F.
Systemadmin

https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/Edit/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EconomicSwedish/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerLocks/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerRemarks/3704?customerTypeId=2
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/ListCustomerAccessMedia/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerProperties/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerContactPersons/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerMembershipStatistics/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerActivityStatistics/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerContribution/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/ContributionCustomerValues/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/AssociationYearlyDocuments/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerUsers/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerAssociationHistory/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer?ReadSessionValues=True
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer?ReadSessionValues=True
https://trosa.ibgo.se/Admin
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Styrelse
Senast veri�erad av föreningen: 2022-10-24

Namn Typ E-post Mobilnummer Ändrad

Mina Nilsson Ordförande info@trosatruppgymnastik.se 0727191150 2022-10-24

Första Föregående 1 Nästa Sista

    

Kund

Ekonomi

Kundspärrar

Anmärkningar

Passerkort

Egenskaper

Styrelse

Medlemsstatistik

Aktivitetsstatistik

Visa bidrag

Bidragsfält - Kund

Dokument

Användare

Historik

Kunder > Kund > Ändra Trosa Truppgymnastikförening

Sara F.
Systemadmin

https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/Edit/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EconomicSwedish/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerLocks/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerRemarks/3704?customerTypeId=2
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/ListCustomerAccessMedia/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerProperties/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerContactPersons/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerMembershipStatistics/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerActivityStatistics/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerContribution/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/ContributionCustomerValues/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/AssociationYearlyDocuments/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerUsers/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerAssociationHistory/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer?ReadSessionValues=True
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer?ReadSessionValues=True
https://trosa.ibgo.se/Admin
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Ekonomi
Plusgiro Bankgiro

5936-4190

Clearingnr Kontonr

Kundnr ekonomisystem Autogiro

 Ja  Nej

Extra info till
ekonomisystem

Internkonto Motpart (4)

8500

Referenskod faktura

Alternativ faktureringsadress
Namn

c/o adress Adress

Postnummer Stad

Kund

Ekonomi

Kundspärrar

Anmärkningar

Passerkort

Egenskaper

Styrelse

Medlemsstatistik

Aktivitetsstatistik

Visa bidrag

Bidragsfält - Kund

Dokument

Användare

Historik

Kunder > Kund > Ändra Trosa Truppgymnastikförening > Ekonomi

Sara F.
Systemadmin

https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/Edit/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EconomicSwedish/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerLocks/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerRemarks/3704?customerTypeId=2
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/ListCustomerAccessMedia/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerProperties/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerContactPersons/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerMembershipStatistics/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerActivityStatistics/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerContribution/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/ContributionCustomerValues/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/AssociationYearlyDocuments/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerUsers/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/EditCustomerAssociationHistory/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/Edit/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer?ReadSessionValues=True
https://trosa.ibgo.se/Admin/Customer/Edit/3704
https://trosa.ibgo.se/Admin
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Trosa Truppgymnastikförenings stadgar 
utformat enligt RF:s STADGEMALL FÖR 
IDROTTSFÖRENINGAR 
(Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 17 januari 2022).   

Innehåll 
Trosa Truppgymnastikförenings stadgar 1 

1 kap Allmänna bestämmelser 2 

1 §  Ändamål 2 
2 §  Föreningens namn m.m. 2 
3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m. 2 
4 §  Beslutande organ 3 
5 §  Verksamhets- och räkenskapsår 3 
6 §  Firmateckning 3 
7 §  Stadgeändring 3 
8 §  Tvist/skiljeklausul 3 
9 § Upplösning av föreningen 3 
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3 §  Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten 5 
4 §  Utträde 5 
5 §  Uteslutning m.m. 5 
6 § Överklagande 6 
7 § Medlemskapets upphörande 6 
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3 §  Sammansättning och beslutförhet (alt 2) 7 
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5 §  Ärenden vid årsmötet 7 
6 §  Valbarhet 8 
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1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande 
föreningsorgan 12 
2 §  Instruktioner 12 
3 §  Budget och verksamhetsplan 12 

 

1 kap Allmänna bestämmelser 

1 §  Ändamål  
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i 
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund” (1 kap. RF:s stadgar, bilaga).  
 

Föreningen ska bedriva följande idrotter: 
Gymnastik 

med särskild inriktning att: bedriva truppgymnastik . 

2 §  Föreningens namn m.m. 
Föreningens fullständiga namn är Trosa Truppgymnastikförening 

Föreningens organisationsnummer är 
………………………………………………………………………… 

Föreningen har sin hemort i Trosa kommun. 

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m. 
Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats 
medlemskap i föreningen. 

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): 
Svenska  Gymnastikförbundet. 
 
och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i RF-SISU 
Sörmland (distrikt), vilket är det distrikt där föreningen har sin 
hemort.  

Genom medlemskap i SF blir föreningen dessutom medlem i 
Mellansvenska specialidrottsdistriktsförbund (SDF), vilket är det SDF 
där föreningen har sin hemort.  

Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, 
tävlingsregler och fattade beslut.  

Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer 
och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive 
jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.  

På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar, är 
föreningen skyldig att lämna uppgifter m.m.  
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4 §  Beslutande organ  
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och 
styrelsen. 

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m 
den 1 januari t.o.m den 31 december. 

6 §  Firmateckning  
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. 

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två 
styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda 
personer. 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen 
ska återrapportera till styrelsen. 

7 §  Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 
av antalet lämnade röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl 
medlem som styrelsen. 

8 §  Tvist/skiljeklausul 
Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande 
gällde var, enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, 
Distrikt, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB 
(ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall 
då annan särskild ordning är föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar, 
avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens 
skiljenämnd.  
 
Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens 
uppkomst.  

9 § Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 
av antalet lämnade röster. 

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens 
tillgångar ska användas till ett av föreningen bestämt 
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens 
handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller 
motsvarande. 

Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll, 
revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska 
omedelbart skickas till föreningens SF (Svenska XX). 
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2 kap Föreningens medlemmar 

1 §  Medlemskap 
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att 
beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast 
om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens 
ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens 
intressen. 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen 
delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare. 

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan 
sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, 
minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är 
anledningen till att medlemskapet ifrågasätts.  

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt 
anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga 
beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet 
skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. 

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande 
inom tre veckor till aktuellt SF. 

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter 
Medlem 

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av 
föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers 
stadgar, tävlingsregler och beslut, 

• ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av 
föreningen, 

• accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar 
personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i 
enlighet med gällande föreningsstadgar,  

• har rätt att få information enligt gällande 
dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som 
medlemskapet i föreningen medför, 

• accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter 
behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet, 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 
medlemmarna, 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter i den 
utsträckning som följer av 6 kap. 2 §,  

• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom 
vid upplösning av föreningen. 
 

3 §  Medlems deltagande i den idrottsliga 
verksamheten 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under 
de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor 
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som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att 
uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin 
förening.  

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i 
tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning 
utanför Sverige krävs aktuellt SF:s godkännande.  

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det 
SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen 
delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen. 

4 §  Utträde 
Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla 
detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna 
avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller 
inte. 

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra 
följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.  

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller 
andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. 
Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört. 

5 §  Uteslutning m.m. 
Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om 
medlemmen, trots påminnelse, har försummat att betala av 
föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om 
medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, 
brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar, eller på annat 
sätt skadat föreningens intressen. 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock 
begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning 
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i 
stället meddela medlemmen en varning. 

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant 
beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen 
angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges 
vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska 
inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen. 

6 § Överklagande 
Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller 
varning får överklagas till föreningens SF enligt reglerna i 15 kap. 
RF:s stadgar. 



 
 PAGE    \* 

  

7 § Medlemskapets upphörande 
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän 
klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt 
avgjort. 

3 kap  Årsmöte 

1 §  Tidpunkt och kallelse 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas 
före utgången av mars månad på tid som styrelsen bestämmer. 
Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller 
genom elektronisk uppkoppling med deltagarna.  

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av 
styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna 
på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till 
föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i 
klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen 
med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för 
föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas 
berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens 
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 
kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

 

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av 
årsmötet. 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 
fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt 
yttrande över motionerna. 

3 §  Sammansättning och beslutförhet 
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid 
förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart 
företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock alltid rätt att 
företräda sina omyndiga barn.  

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och 
ombud som är närvarande på mötet. 

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på 
årsmötet 
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 

● att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;  
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● att medlemskap har beviljats minst två månader före 
årsmötet; och 

● att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två 
månader före årsmötet.  

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

5 §  Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt 
och inom rätt tid. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

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

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

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

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande 
verksamhetsår. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av 
ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 

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

12. Val av 

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två 
år; 

c)  ...(X antal)........ revisorer jämte suppleanter (ersättare) för 
en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

d)  ...(X antal).......  ledamöter i valberedningen för en tid av 
ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara 
representerad genom ombud. 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i 
fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse 
för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte 
varit med i kallelsen till mötet. 
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6 §  Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av 
föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till 
ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller 
revisorssuppleant i föreningen. 

7 §  Extra årsmöte 
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller 
minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär 
det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för 
begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 
14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från 
erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för 
extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas 
medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och 
förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och 
anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de 
som begärt ett extra årsmöte vidta åtgärder enligt föregående 
stycke. 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som 
angetts i förslaget till föredragningslista behandlas. 

8 §  Beslut och omröstning  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter 
omröstning (votering). 

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § 
nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att 
den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende 
av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.  

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket 
innebär mer än hälften av antalet lämnade röster. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska 
dock val ske slutet. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag 
som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är 
röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör 
lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

9 §  Ikraftträdande 
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte 
annat beslutas. 



 
 PAGE    \* 

  

4 kap  Valberedning 

1 §  Sammansättning  
Valberedningen ska bestå av ordförande och ...(X antal...)….. övriga 
ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor 
och män. 

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. 
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva 
antalet ledamöter så bestämmer. 

2 §  Åligganden 
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska 
i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens 
och revisorernas arbete. 

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem 
vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för 
nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera 
medlemmarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska 
upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag 
på kandidater.  

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela 
röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på 
de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. 

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen 
meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i 
denna egenskap fått kännedom om. 

5 kap  Revision 

1 §  Revisorer och revision 
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de 
revisorer som årsmötet utsett. 

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens 
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före 
årsmötet. 

Revisorerna ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för 
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen 
överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 
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6 kap  Styrelsen 

1 §  Sammansättning 
Styrelsen ska bestå av ordförande samt  .....(X antal)…. övriga 
ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.  

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga 
befattningshavare som behövs. 

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- 
och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till 
befattning inom styrelsen.  

2 §  Styrelsens åligganden 
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande 
organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, föreningens SF:s och 
föreningens egna stadgar – ansvara för föreningens verksamhet 
samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att  

● se till att föreningen följer gällande lagar och andra 
bindande regler, däribland att begära att 
belastningsregisterutdrag visas upp enligt 8 kap. 5 § RF:s 
stadgar,  

● verkställa av årsmötet fattade beslut, 
● planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för 

detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för 
underliggande föreningsorgan samt hos SF uppdatera 
kontaktuppgifter enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar, 

● ansvara för och förvalta föreningens medel, 
● fortlöpande informera medlemmarna om föreningens 

angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada 
föreningens intressen, 

● tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och 
● förbereda årsmöte. 

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen 
fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för 
föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder 
ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.  

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en 
särskild upprättad arbetsordning.  

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning 
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden 
är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har 
begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som 
begärt sammanträdet kalla till det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då 
minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs 
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att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om 
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får 
inte ske genom ombud.  

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig 
omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde 
eller med hjälp av annan teknisk utrustning.  

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska 
protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av 
mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande 
mening ska antecknas i protokollet. 

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i 
vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till 
enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana 
uppdrag kan gälla för viss tid eller tillsvidare.   

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående 
stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

7 kap  Övriga föreningsorgan 

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra 
underliggande föreningsorgan 
Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande 
sektioner/kommittéer: 

 Träningsansvarig. Tävlingsansvarig. Ungdomsledaransvarig.  

 

Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta 
kommittéer: 

Ekonomi - Kassör/Revisor 

 

2 §  Instruktioner 
Styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, 
fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande 
organen har samt hur återrapportering till styrelsen ska ske.  

3 §  Budget och verksamhetsplan 
Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga 
fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och 
verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under 
nästföljande verksamhetsår. Budget och plan ska ges in till styrelsen 
för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de 
ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med 
hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens 
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ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den 
idrottsliga verksamheten. 
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RF:s STADGAR (utdrag) 
1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund (2021) 
 
1 §  
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund  
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade 
verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.  
 
Idrottens verksamhetsidé  
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under 
hela livet.  
 
Definitioner och konstateranden:  
Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till 
tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar 
betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på följande fyra områden.  
 
Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar 
betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet.  
 
Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, 
mental, social eller kulturell utveckling.  
 
Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av 
idrottens organisation.  
 
Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas hela 
livet. Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande.  
 
Idrott består av  
träning och lek, tävling och uppvisning.  
 
Idrotten ger  
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.  
 
Vi organiserar vår idrott  
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och 
frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.  
 
Vi delar in vår idrott  
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till 
och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och 
unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 
år.  
 
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att 
ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för 
verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens 
villkor.  
 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och 
elitinriktad idrott.  
 
Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande inom idrotten.  
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I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat 
vägledande och i breddidrotten tjänar även ofta prestation och 
tävlingsresultat som en sporre.  
 
Vi är en samlad idrottsrörelse  
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund 
och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska 
idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära 
samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom 
idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, 
varandras roller och verksamhetsvillkor.  
 
Idrotten följer  
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
 
Idrottens vision  
Svensk idrott - världens bästa  
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt 
utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en 
självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar 
samt en utbildningsverksamhet i världsklass.  
 
Idrottens värdegrund  
 
Glädje och gemenskap  
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva 
och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och 
utvecklas under hela livet.  
 
Demokrati och delaktighet  
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. 
Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och 
ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt 
och oavsett bakgrund.  
 
Allas rätt att vara med  
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån 
sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.  
 
Rent spel  
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det 
innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta 
inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund 
ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på 
som utanför idrottsarenan. 



Trosa Truppgymnastikförening        

Verksamhetsberättelse 2022/23 
Vi är en nystartad ideel förening, som grundades 3/10-22 av Mina Nilsson, Jenny Eriksson 
och Jennie Lundberg som tillsammans har många års erfarenhet och utbildningar inom 
Truppgymnastik.  

Konstituerande möte genomfördes 221027 där följande personer valdes till  
Ordförande Mina Nilsson 
Sekreterare Jennie Lundberg 
Kassör Jenny Eriksson 
Ledamot och Valberedning Niklas Waara Åhrlin 
Ledamot Therése Wallentin 
 
Vi bedriver tränings- och tävlingsverksamhet i truppgymnastik för barn och ungdomar, både 
tjejer och killar. Vår målsättning är att kunna erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid 
med rörelseglädje, få vara delaktiga i ett hälsosamt föreningsliv och uppleva gemenskapen i 
ett lag. 

I dagsläget har vi drygt 80 aktiva gymnaster i åldrarna 5-16 år. Runt dessa barn och 
ungdomar finns en mängd frivilliga krafter som på ideell basis försöker ge dem bästa möjliga 
förutsättningar att utvecklas som gymnaster. 
 
Då vi är en nystartad förening behöver vi köpa in en hel del utrustning för att kunna bedriva 
bra och säkra träningar för gymnasterna. Ledarna behöver även utbildas och gymnasterna 
behöver tävlingsdräkter. 
 
Föreningens kostnader kan inte täckas av de medlemsavgifter som tas ut eftersom 
kostnaden då skulle bli alltför hög för den enskilda medlemmen. Därför är vi beroende av det 
stöd vi kan få.  
 
Vi ser att vi kontinuerligt under året kommer söka ekonomisk stöd genom att först och främst 
bli godkända av kommunen som bidragsberättigade, nämnden kommer ha möte i November 
2022. 
 
Vi försöker få våra nuvarande ledare utbildade snarast möjligt. Detta genom att alla ledare i 
föreningen genomgår introduktion till svensk gymnastik innan årsskiftet. 
Kontrollerar initialt alla ledare genom uppvisande av utdrag från belastningsregistret samt 
planerar att upprepa kontrollen vart 3e år. 
 
Tävlings målet hoppas vi kunna uppfylla genom att delta i en föreningstävling under senare 
delen av våren med alla 4 trupper som vi nu har startat i föreningen. 
 
Vi kommer fortsätta ha nära kontakt med kommunen under höst/vintern angående tillträde i 
den nybyggda multihallen i Trosa och genomföra en smidig uppstart med de nya 
förutsättningarna som hallen erbjuder. 
 





 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Kultur och förening 
Sara Fältskog Eldros 
Kultur- och föreningschef 
0156-522 19 
sara.faltskogeldros@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-15 
Diarienummer 
KFN 2022/37 

  

Ansökan om bidragsberättigande: Trosa-Vagnhärad 
discgolfklubb 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningens ansökan om 
bidragsberättigande. 
 
Ärendet 
Den nystartade föreningen Trosa-Vagnhärad discgolfklubb (TVDGK) ansöker om 
bidragsberättigande. Föreningens huvudsyfte är att bedriva träning inom idrotten 
discgolf. Föreningen är inte medlem i något specialförbund inom 
Riksidrottsförbundet. 
 
Föreningen anger i sin verksamhetsplan att de avser att anlägga en discgolfbana i 
anslutning till Häradsvallen. Området som har identifierats som lämpligt för detta 
överlappar elljusspåret i Vagnhärad. Diskussioner har därför förts med 
Trosabygdens orienteringsklubb, för att säkerställa att de båda föreningarna kan 
bedriva verksamhet som inte kolliderar med andra intressen. Dialogen har varit 
konstruktiv och positiv och det känns rimligt att båda dessa verksamheter kan 
samexistera inom samma geografiska område. 
 
Till ansökan bifogas uppgifter om föreningens styrelse och grunduppgifter, 
verksamhetsplan samt stadgar som styrker att föreningen uppfyller kraven för 
bidragsberättigande i Trosa kommun. Föreningen har en ansökan om bankgirokonto 
liggande under behandling hos Swedbank. I samband med att ansökan godkänns 
betalas ett startbidrag om 3 000 kr ut till föreningen. 
Kontoret föreslår att föreningens ansökan om bidragsberättigande beviljas. 
 
Sara Fältskog Eldros 
Kultur- och föreningschef 
 
Bilagor 
1. Grunduppgifter förening 
2. Stadgar Trosa-Vagnhärad discgolfklubb 
3. Verksamhetsberättelse 2022- 
 
Beslut till 
Trosa-Vagnhärad discgolfklubb 
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1 kap Allmänna bestämmelser 

1 §  Ändamål  
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i 
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund” (1 kap. RF:s stadgar, bilaga).  
 

Föreningen ska bedriva följande idrotter: 
…………………………………………………………………………………………………………
………… 

med särskild inriktning att:  

……………………………………………………………………………………………………….. 

2 §  Föreningens namn m.m. 
Föreningens fullständiga namn är 
……………………………………………………………………………………… 

Föreningens organisationsnummer är 
………………………………………………………………………… 

Föreningen har sin hemort i 
………………………………………………………………………. kommun. 

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m. 
Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats 
medlemskap i föreningen. 

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): 
Svenska  ............................................................................................... 
Svenska ................................................................................................ 
och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i RF-SISU 
……………….. (distrikt), vilket är det distrikt där föreningen har sin 
hemort.  

Genom medlemskap i SF blir föreningen dessutom medlem i 
…………………… specialidrottsdistriktsförbund (SDF), vilket är det SDF 
där föreningen har sin hemort.  

Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, 
tävlingsregler och fattade beslut.  

Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer 
och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive 
jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.  

På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar, är 
föreningen skyldig att lämna uppgifter m.m.  

Discgolf

Trosa Vagnhärad Discgolfklubb

802540-7084

Trosa
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4 §  Beslutande organ  
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och 
styrelsen. 

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m 
den 1 januari t.o.m den 31 december. 

6 §  Firmateckning  
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. 

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två 
styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda 
personer. 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen 
ska återrapportera till styrelsen. 

7 §  Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 
av antalet lämnade röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl 
medlem som styrelsen. 

8 §  Tvist/skiljeklausul 
Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande 
gällde var, enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, 
Distrikt, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB 
(ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall 
då annan särskild ordning är föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar, 
avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens 
skiljenämnd.  
 
Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens 
uppkomst.  

9 § Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 
av antalet lämnade röster. 

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens 
tillgångar ska användas till ett av föreningen bestämt 
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens 
handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller 
motsvarande. 

Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll, 
revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska 
omedelbart skickas till föreningens SF (Svenska XX). 
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2 kap Föreningens medlemmar 

1 §  Medlemskap 
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att 
beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast 
om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens 
ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens 
intressen. 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen 
delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare. 

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan 
sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, 
minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är 
anledningen till att medlemskapet ifrågasätts.  

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt 
anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga 
beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet 
skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. 

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande 
inom tre veckor till aktuellt SF. 

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter 
Medlem 

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av 
föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers 
stadgar, tävlingsregler och beslut, 

• ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av 
föreningen, 

• accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar 
personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i 
enlighet med gällande föreningsstadgar,  

• har rätt att få information enligt gällande 
dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som 
medlemskapet i föreningen medför, 

• accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter 
behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet, 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 
medlemmarna, 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter i den 
utsträckning som följer av 6 kap. 2 §,  

• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom 
vid upplösning av föreningen. 
 

3 §  Medlems deltagande i den idrottsliga 
verksamheten 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under 
de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor 
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som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att 
uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin 
förening.  

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i 
tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning 
utanför Sverige krävs aktuellt SF:s godkännande.  

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det 
SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen 
delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen. 

4 §  Utträde 
Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla 
detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna 
avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller 
inte. 

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra 
följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.  

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller 
andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. 
Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört. 

5 §  Uteslutning m.m. 
Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om 
medlemmen, trots påminnelse, har försummat att betala av 
föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om 
medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, 
brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar, eller på annat 
sätt skadat föreningens intressen. 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock 
begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning 
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i 
stället meddela medlemmen en varning. 

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant 
beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen 
angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges 
vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska 
inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen. 

6 § Överklagande 
Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller 
varning får överklagas till föreningens SF enligt reglerna i 15 kap. 
RF:s stadgar. 
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7 § Medlemskapets upphörande 
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän 
klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt 
avgjort. 

3 kap  Årsmöte 

1 §  Tidpunkt och kallelse (alt 1) 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas 
före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer.  

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av 
styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna 
på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till 
föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i 
klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen 
med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för 
föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas 
berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens 
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 
kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

eller 

1 §  Tidpunkt och kallelse (alt 2) 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas 
före utgången av mars månad på tid som styrelsen bestämmer. 
Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller 
genom elektronisk uppkoppling med deltagarna.  

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av 
styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna 
på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till 
föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i 
klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen 
med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för 
föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas 
berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens 
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 
kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 
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2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av 
årsmötet. 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 
fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt 
yttrande över motionerna. 

3 §  Sammansättning och beslutförhet (alt 1) 
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid 
förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart 
företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock alltid rätt att 
företräda sina omyndiga barn.  

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och 
ombud som är närvarande på mötet. 

eller 

3 §  Sammansättning och beslutförhet (alt 2) 
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. 
Vårdnadshavare har rätt att företräda sina omyndiga barn. 

Medlem får företrädas av annan röstberättigad medlem som 
ombud. Sådant ombud, som får företräda ett obegränsat antal 
medlemmar, ska senast två månader före årsmötet till föreningen 
meddela att hen står till förfogande som ombud. Föreningen ska 
senast en månad före årsmötet publicera en förteckning över 
sådana ombud. Medlem som önskar bli företrädd av sådant ombud, 
ska senast dagen före årsmötet till föreningen anmäla vem hen 
utser till sitt ombud. Medlem har alltid rätt att senast vid årsmötets 
början återkalla sin anmälan. 

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och 
ombud som är närvarande på mötet. 

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på 
årsmötet 
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 

• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;  
• att medlemskap har beviljats minst två månader före 

årsmötet; och 
• att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två 

månader före årsmötet.  

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

5 §  Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
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4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt 
och inom rätt tid. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

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

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

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

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande 
verksamhetsår. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av 
ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 

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

12. Val av 

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två 
år; 

c)  ...(X antal)........ revisorer jämte suppleanter (ersättare) för 
en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

d)  ...(X antal).......  ledamöter i valberedningen för en tid av 
ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara 
representerad genom ombud. 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i 
fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse 
för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte 
varit med i kallelsen till mötet. 

6 §  Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av 
föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till 
ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller 
revisorssuppleant i föreningen. 

7 §  Extra årsmöte 
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller 
minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär 
det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för 
begäran. 
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När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 
14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från 
erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för 
extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas 
medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och 
förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och 
anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de 
som begärt ett extra årsmöte vidta åtgärder enligt föregående 
stycke. 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som 
angetts i förslaget till föredragningslista behandlas. 

8 §  Beslut och omröstning  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter 
omröstning (votering). 

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § 
nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att 
den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende 
av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.  

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket 
innebär mer än hälften av antalet lämnade röster. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska 
dock val ske slutet. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag 
som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är 
röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör 
lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

9 §  Ikraftträdande 
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte 
annat beslutas. 

4 kap  Valberedning 

1 §  Sammansättning  
Valberedningen ska bestå av ordförande och ...(X antal...)….. övriga 
ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor 
och män. 

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. 
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva 
antalet ledamöter så bestämmer. 
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2 §  Åligganden 
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska 
i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens 
och revisorernas arbete. 

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem 
vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för 
nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera 
medlemmarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska 
upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag 
på kandidater.  

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela 
röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på 
de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. 

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen 
meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i 
denna egenskap fått kännedom om. 

5 kap  Revision 

1 §  Revisorer och revision 
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de 
revisorer som årsmötet utsett. 

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens 
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före 
årsmötet. 

Revisorerna ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för 
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen 
överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

 

6 kap  Styrelsen 

1 §  Sammansättning 
Styrelsen ska bestå av ordförande samt  .....(X antal)…. övriga 
ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.  

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga 
befattningshavare som behövs. 

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- 
och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till 
befattning inom styrelsen.  
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2 §  Styrelsens åligganden 
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande 
organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, föreningens SF:s och 
föreningens egna stadgar – ansvara för föreningens verksamhet 
samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att  

• se till att föreningen följer gällande lagar och andra 
bindande regler, däribland att begära att 
belastningsregisterutdrag visas upp enligt 8 kap. 5 § RF:s 
stadgar,  

• verkställa av årsmötet fattade beslut, 
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för 

detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för 
underliggande föreningsorgan samt hos SF uppdatera 
kontaktuppgifter enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar, 

• ansvara för och förvalta föreningens medel, 
• fortlöpande informera medlemmarna om föreningens 

angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada 
föreningens intressen, 

• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och 
• förbereda årsmöte. 

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen 
fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för 
föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder 
ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.  

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en 
särskild upprättad arbetsordning.  

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning 
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden 
är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har 
begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som 
begärt sammanträdet kalla till det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då 
minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs 
att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om 
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får 
inte ske genom ombud.  

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig 
omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde 
eller med hjälp av annan teknisk utrustning.  

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska 
protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av 
mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande 
mening ska antecknas i protokollet. 
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4 §  Överlåtelse av beslutanderätten 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i 
vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till 
enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana 
uppdrag kan gälla för viss tid eller tillsvidare.   

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående 
stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

7 kap  Övriga föreningsorgan 

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra 
underliggande föreningsorgan 
Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande 
sektioner/kommittéer: 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................... 

Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta 
kommittéer: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 

2 §  Instruktioner 
Styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, 
fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande 
organen har samt hur återrapportering till styrelsen ska ske.  

3 §  Budget och verksamhetsplan 
Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga 
fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och 
verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under 
nästföljande verksamhetsår. Budget och plan ska ges in till styrelsen 
för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de 
ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med 
hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens 
ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den 
idrottsliga verksamheten. 
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RF:s STADGAR (utdrag) 
1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund (2021) 
 
1 §  
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund  
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade 
verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.  
 
Idrottens verksamhetsidé  
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under 
hela livet.  
 
Definitioner och konstateranden:  
Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till 
tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar 
betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på följande fyra områden.  
 
Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar 
betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet.  
 
Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, 
mental, social eller kulturell utveckling.  
 
Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av 
idrottens organisation.  
 
Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas hela 
livet. Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande.  
 
Idrott består av  
träning och lek, tävling och uppvisning.  
 
Idrotten ger  
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.  
 
Vi organiserar vår idrott  
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och 
frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.  
 
Vi delar in vår idrott  
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till 
och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och 
unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 
år.  
 
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att 
ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för 
verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens 
villkor.  
 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och 
elitinriktad idrott.  
 
Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande inom idrotten.  
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I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat 
vägledande och i breddidrotten tjänar även ofta prestation och 
tävlingsresultat som en sporre.  
 
Vi är en samlad idrottsrörelse  
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund 
och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska 
idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära 
samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom 
idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, 
varandras roller och verksamhetsvillkor.  
 
Idrotten följer  
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
 
Idrottens vision  
Svensk idrott - världens bästa  
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt 
utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en 
självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar 
samt en utbildningsverksamhet i världsklass.  
 
Idrottens värdegrund  
 
Glädje och gemenskap  
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva 
och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och 
utvecklas under hela livet.  
 
Demokrati och delaktighet  
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. 
Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och 
ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt 
och oavsett bakgrund.  
 
Allas rätt att vara med  
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån 
sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.  
 
Rent spel  
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det 
innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta 
inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund 
ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på 
som utanför idrottsarenan. 
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Verksamhetsplan Trosa Vagnhärad Discgolfklubb. 
 
Trosa Vagnhärad Discgolfklubbs långsiktiga plan är att etablera samt underhålla 
en discgolfbana med 18 hål på, av Trosa kommun, anvisad mark kring 
Häradsvallen. 
Man avser att komma igång med banarbetet under våren 2023 och ha minst nio hål 
spelklara till sommaren 2023. För att detta skall vara möjligt behöver föreningen 
ta hjälp av en bankonstruktör, kontakt är etablerad med Järva Discgolfparkför detta 
arbete. 
 
För att finansiera banbygget har föreningen påbörjat arbetet med att få in fler 
medlemmar för att i första hand kunna betala banlayout och därefter 
kan banarbetet påbörjas. Utöver detta kommer föreningen bearbeta lokala företag 
för att knyta till sig sponsorer och samarbetspartners. En samarbetspartner kan till 
exempel vara Järva Discgolfpark. 
 
För tillfället anordnar föreningen olika typer av aktivitetsdagar för sina medlemmar 
och icke medlemmar, det har redan anordnats både ”prova-på-dag” samt klubbspel 
på banor i närområdet. 
Detta arbete kommer fortsätta även när lokal bana är etablerad. 
 
Föreningens syfte är att främja spontanidrott för hela kommunen och 
grannkommuner, få unga och gamla att komma ut i naturen, anordna interna 
klubbtävlingar samt externa tävlingar. 
Discgolf är en idrott för alla och därför finns en vilja att banavgift ej skall 
hindra någon från att spela. Därför skallverksamheten finansieras genom 
medlemmar och partners, att spela på banan skall vara gratis. 
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Sammanträdestider 2023 för kultur- och fritidsnämnden 

 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndens sammanträdestider 2023. 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa sammanträdestider för år 2023.  
Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget tar också 
hänsyn till lov och helgdagar. 
 
Förslag på sammanträdestider: 
 

 
2023 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

  Kl. 18.00 
Januari  
Februari 2 
Mars 16 bokslut 
April 27 kvartal+budget  
Maj  
Juni 15 
Juli  
Augusti 31 
September   
Oktober 12 delår 
November  
December 7 
 
 
Emma Eklund 
Nämndsekreterare 
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Datum 
2022-11-30 
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KFN 2022/1 

  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

 4.4 Beslut om tillfällig ändring 
av öppettider på 
biblioteken 2022-11-28 

2022-11-23 Malin Lundin, 
bibliotekschef 
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Anmälningsärenden 

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 
 - Protokoll 2022-10-27 
 - Beslut. Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland 2023-2026. 
 
Kommunfullmäktige 
- Beslut 2022-11-09 § 75. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Trosa kommun  
- Beslut 2022-11-09 § 76. Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för 
kommunal förtroendevalda i Trosa kommun. 
 - Beslut 2022-11-09 § 77. Fastställande av inkallelseordning för ersättare i 
nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026. 
- Beslut 2022-11-09 § 86. Val av ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden 2023. 
- Beslut 2022-11-09 § 89. Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos 2022.  
 
 
 
Emma Eklund 
Nämndsekreterare 
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