Proposition 1 till årsmötet 2017 för
Karlstadpaddlarklubb. Förändring av
föreningens verksamhetsområden §30.
Föreningens styrelse föreslår en förändring av antalet verksamhetsområden inom föreningen.
Styrelsens tanke är att föreningens verksamhetsområden skall utgå i från de verksamheter
föreningen bedriver snarare arbetsområden som finns i föreningen. Arbetsområden är i stället de
uppgifter som är av sådan art att de berör alla klubbens medlemmar oavsett verksamhet.
Arbetsområdenas ”verksamhet” är den verksamhet som skall bidra och skapa förutsättning för
föreningen att kunna bedriva så bra verksamhet som möjligt.
Ansvarig för ett verksamhetsområde föreslås av valberedningen och fastställs på årsmötet så som
tidigare. Ansvarig för ett arbetsområde utses av styrelsen. Antal arbetsområden fastställs vid den
nyvalda styrelsens första möte utifrån verksamhetsplanen för det kommande året, 2018.
I dagsläget finns följande verksamhetsområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drakbåt
Egna arrangemang. (Karlstad Runt, Ungdomstävlingar)
Tävling/Träning
Ungdom. (Kanotskolan)
Långfärd/Motion
PR/Media/Sponsring
Utbildning
Material
Fastighet

Styrelsen föreslår att nya verksamhetsområden blir :
1. Ungdom/Junior paddling
2. Senior paddling
3. Motion/Långfärd paddling

Proposition 2 till årsmötet 2017 för
Karlstadpaddlarklubb.
En omskrivning av föreningens stadga §8
Stadgeändring
För att ändra föreningens stadgar krävs i dag följande:
§8 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Denna skrivning medger att det är ganska enkelt att förändra våra stadgar vilket är både på gott
och på ont.
Stadgeändringar skall inte behöva justeras särskilt ofta. Snarare kan det finnas en viss risk med
att ha så lättförändeliga stadgar. Ganska vanligt inom föreningsvärlden är att man bygger in en
tröghet/säkerhet i sina stadgar mot allt förstora förändringar. Detta för att inte ex någon ”stark”
person skall kunna gå in och ”ta över” föreningen genom att vid ett enda tillfälle få 2/3 majoritet
för sitt förslag. Vilket inte behöver vara så svårt vid mindre välbesökta årsmöten.
Inte helt ovanligt är det därför att man i ställer har följande skrivning:
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en
månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Styrelsen föreslår därför att vi gör en förändring av hur stadgeändringar skall genomföras enligt
skrivningen ovan.
Skrivningen om att förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelse kvarstår.

Proposition 3 till årsmötet 2017
Styrelsen föreslår att mötet höjer avgiften för hyra kanot/träningslokal
Från idag 800kr/år till 900kr/år.
Anledningen till höjningen är att bättre särskilja avgiften från kanotplats som idag har
samma avgift.
Samt vid kanothyra/träningslokal så sker en förslitning av materiel som kanot och
träningsredskap.

