Halmstad 2012-12-07

Förslag till nya stadgar för Hallands Fotbollförbund
Till Hallands Fotbollförbunds årsmöte den 7 mars 2012 hade IF Böljan
inkommit med en motion som årsmötet biföll. Styrelsen gavs i uppdrag att
tillsätta en arbetsgrupp med direktiv att framlägga ett reviderat stadgförslag på
kommande årsmöte 2013.

Arbetsgruppens sammansättning, träffar och arbete
Deltagare i arbetsgruppen har varit;
Johan Johqvist, ordförande Hallands Fotbollförbund
Jari Kinnunen, ordförande IF Böljan
Sven Svensson, juridiskt sakkunnig Hallands Idrottsförbund
Peter Upphoff, distriktschef Hallands Fotbollförbund
Arbetsgruppen inledde sitt arbete den 30 augusti med att se över, förutom de
nuvarande stadgarna även ett antal stadgemallar för SvFF, RF, DF och SDF.
Gruppen jämförde också HFF:s stadgar med SvFF:s och Hallands
Idrottsförbunds stadgar.
Gruppen var tidigt överens om att vi skulle utgå från den stadgemall som finns
för SDF (specialdistriktsförbund). I och med detta så omfattades även
stadgarna för representantskapet. Dessa lades in i arbete då de ingår i
stadgemallen. I Hallands Fotbollförbund är det två olika dokument.
Förslaget som nu ligger är framtaget utifrån jämförelse med nämnda
stadgemallar. Arbetsgruppens förslag till förändring anser vi vara ett
förtydligande som utgår utifrån den demokratiska processen. Gruppen har
också försökt att modernisera stadgarna så att de håller sig ajour med dagens
samhälle.
Arbetet har, efter första mötet, utförts via e-post och telefonkontakt samt med
möten mellan tjänstemän för att omsätta gruppens tankar i stadgetext.
Gruppen har träffats vid ytterligare ett tillfälle, den 11 oktober. Vi detta möte
var gruppen överens om att det förslag som då var framtaget skulle sändas till
SvFF för granskning och därefter ut till Hallands Fotbollsförbunds
medlemsföreningar.
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