Kommentarer till förslag till nya stadgar
Bakgrund
Piteå IFs årsmöte den 5 april 2016 fattade ett inriktningsbeslut att inleda arbetet med att ombilda
föreningen, från en flersektionsförening till en alliansförening. Styrelsen har därefter arbetat vidare
med frågan och återkommer nu till det extra årsmötet med ett förslag att genomföra ombildningen.

Förslag
Huvudstyrelsen i Piteå IF föreslår att Piteå IF ska ombildas till alliansförening.
Syftet med ombildningen är att tydliggöra ansvaret för verksamheten och åstadkomma en närmare
koppling mellan ansvar och befogenhet. Det ger också en större frihet för respektive idrott att
utvecklas i den riktning man önskar och som är bäst för den egna verksamheten.

Struktur
Piteå IF behåller sitt organisationsnummer och blir en alliansförening. Verksamheten i de nuvarande
sektionerna organiseras i egna separata föreningar. De nuvarande sektionerna damfotboll, friidrott
och orientering bildar föreningar för sina respektive verksamheter och herrfotbollen och
ungdomsfotbollen bildar en gemensam förening med två sektioner, herr och ungdom. Dessa fyra
föreningar blir medlemmar i alliansföreningen.
Den nya strukturen för Piteå IF Alliansförening blir då:

Moderföreningen ombildas genom stadgeändring till en alliansförening. Alliansföreningen har inte
längre fysiska personer som medlemmar utan medlemmar blir de nybildade

specialidrottsföreningarna. Alliansföreningen är inte medlem i Riksidrottsförbundet eller något av
dess specialidrottsförbund eftersom ingen idrott bedrivs i alliansföreningen. Där kvarstår
uppgifterna:





Att äga varumärket
Samordna frågor av gemensamt intresse (se nedan)
Vårdandet av historien
Förvaltning och fördelning av Fondmedel

Stadgeändringen tillsammans med ändring av namnet, är det som främst markerar att föreningen
har förändrats till en alliansförening.
För att hålla ihop alliansen åligger det specialföreningarna särskilt att:
• inte ändra sina egna stadgar utan att dessa godkänts av alliansföreningen
• att enas om en medlemsavgift så att samma avgift tillämpas för alla specialföreningar inom
alliansen
• att acceptera en reduktion av medlemsavgift för de personer som är medlem i flera
medlemsföreningar så att ingen behöver betala mer än en hel medlemsavgift per person och år
Dessa begränsningar finns formulerade i alliansföreningens stadgar.
Inget hindrar att en ny idrott kommer till och att en förening söker medlemskap i alliansen. Den nya
specialidrottsföreningen kommer genom medlemskapet att omfattas av de samma villkor som de
befintliga medlemsföreningarna inom alliansen.

Förslag till beslut
Huvudstyrelsen föreslår årsmötet att fatta beslut om att:


Piteå IF ombildas till alliansförening och att anta stadgar enligt förslag

Piteå 2016-11-20
Huvudstyrelsen i Piteå IF

