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  Förslag till ändring av stadgar 

 

Förslag från TMOKs styrelse till årsmöte 18 februari 2017 

Styrelsen föreslår att TMOK’s stadgar ändras enligt nedan:  

Lydelse i gällande stadgar Förslag ny lydelse 

1 § Ändamål 

Klubben har i första hand bildats för att 

stimulera till ökat tävlande och tränande 

inom orieneringssporterna i Tumba och 

Mälarhöjden med omnejd. 

Föreningen skall bedriva följande idrotter: 

Orienteringslöpning 

Orienteringsskytte 

1 § Ändamål 

Föreningen ska bedriva tränings- och 

tävlingsverksamhet inom följande idrotter: 

 Orienteringslöpning, skidorientering, 

mountainbikeorientering, 

precisionsorientering 

 Orienteringsskytte 

 Längdskidor, Rullskidor 

Syftet med verksamheten ska vara att ge 

möjlighet till alla medlemmar att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar, samt att skapa 

glädje och gemenskap.  

3 § Tillhörighet m.m. 

Föreningen är medlem i följande 

specialidrottsförbund (SF): 

Svenska Orienteringsförbundet, SOFT 

Sveriges Militäridrotts- och 

mångkampsförbund, SMI 

och är därigenom ansluten till Sveriges 

Riksidrottsförbund (RF). 

Föreningen tillhör dessutom följande 

distriktsförbund (DF): Stockholms 

Idrottsförbund (SIF), Stockholms 

Orienteringsförbund (StOF), Stockholms 

Mångkampsförbund (MKF). 

 

3 § Tillhörighet m.m. 

Föreningen är medlem i följande 

specialidrottsförbund (SF): 

Svenska Orienteringsförbundet, SOFT 

Svenska Mångkampsförbundet, SMKF 

Svenska Skidförbundet, SSF 

och är därigenom ansluten till Sveriges 

Riksidrottsförbund (RF). 

Föreningen tillhör dessutom följande 

distriktsförbund (DF): Stockholms 

Idrottsförbund (SIF), Stockholms 

Orienteringsförbund (StOF), Stockholms 

Mångkampsförbund (MKF), Stockholms 

Skidförbund (Stockholms SF) 
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13 § Medlems rättigheter och 
skyldigheter 

Medlem 

 har rätt att deltaga i sammankomster 

som anordnas för medlemmarna, 

 har rätt till information om föreningens 

angelägenheter, 

 skall följa föreningens stadgar och 

beslut som fattas av föreningsorgan 

samt följa i 3 § nämnda organisationers 

stadgar, bestämmelser och beslut, 

 har inte rätt till del av föreningens 

behållning eller egendom vid 

upplösning av föreningen. 

 

14 § Avgifter 

Medlem skall betala 

medlemsavgift/tävlingsavgift senast den 31 

mars samt de övriga avgifter som beslutas av 

föreningen. 

13 § Medlems rättigheter och 
skyldigheter 

Medlem 

 har rätt att deltaga i sammankomster 

som anordnas för medlemmarna, 

 ska betala de avgifter som beslutats av 

föreningen, 

 har rätt till information om föreningens 

angelägenheter, 

 skall följa föreningens stadgar och 

beslut som fattas av föreningsorgan 

samt följa i 3 § nämnda organisationers 

stadgar, bestämmelser och beslut, 

 har inte rätt till del av föreningens 

behållning eller egendom vid 

upplösning av föreningen. 

 

16 § Tidpunkt, kallelse 

/…/ 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 

sex veckor före mötet tillställas medlemmarna, 

eller kungöras i ortspressen. 

16 § Tidpunkt, kallelse 

/…/ 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen 

senast tre veckor före mötet tillställas 

medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. 

17 § Förslag till ärenden att 
behandlas av årsmötet 

/…/ 

Förslag från medlem skall vara styrelsen 

tillhanda senast 28 dagar före årsmötet. 

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt 

yttrande över förslaget. 

17 § Förslag till ärenden att 
behandlas av årsmötet 

/…/ 

Förslag från medlem skall vara styrelsen 

tillhanda senast 28 dagar före årsmötet. 

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt 

yttrande över förslaget. 
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22 § Ärenden vid årsmötet 

/…/ 

12. c) Val av halva antalet suppleanter i 

styrelsen med för dem fastställd 

turordning för en tid av 2 år; 

22 § Ärenden vid årsmötet 

/…/ 

12. c) Val av eventuella suppleanter i 

styrelsen med för dem fastställd 

turordning fören tid av 1 år; 

26 § Sammansättning 

Styrelsen består av ordförande, 4 övriga 

ledamöter samt 4 suppleanter. Styrelsen skall 

bestå av kvinnor och män. 

Samtliga kommittéer inom föreningen skall 

vara representerade i styrelsen. 

26 § Sammansättning 

Styrelsen består av ordförande, 4-8 övriga 

ledamöter samt 0-2 suppleanter. Styrelsen 

skall bestå av kvinnor och män. 

Samtliga kommittéer inom föreningen bör 

vara representerade i styrelsen. 

 


