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Motion, förändring av föreningens stadgar 
gällande verksamhetsidé 

Förslag till beslut 
Styrelsen för GIF Sundsvall föreslår föreningsstämman att: 

1. Att anse motionen besvarad. 

Motionen 
Motionsskrivaren anser att föreningens stadgar behöver ses över 
avseende angivandet av verksamhetsidén. Sådana förslag har också 
tidigare förts fram och beslutats. 

Motionsskrivaren anger som skäl att stadgarna kontinuerligt behöver 
aktualiseras på grund av förändringar i omvärlden men även på grund av 
att stadgarna till delar begränsar utvecklingen. 

Motionen finns i sin helhet i bilaga 1.    

Styrelsens synpunkter på motionen 
Styrelsens delar motionsskrivarens synpunkter i sin helhet. 

En översyn av stadgarna kommer att ske i det arbete som föreslås av 
styrelsen till årsstämman rörande att arbeta för att GIF Sundsvall och SDFF 
bildar en gemensam förening. 

I det uppdraget ingår att se över stadgarna i sin helhet och då också 
verksamhetsidén. I förslaget ingår att föreningsstämman vid ett extra möte 
i september ska fatta beslut om nya stadgar.  

 

Stefan Söderlund 

Ordförande, GIF Sundsvall 
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 Bilaga 1: Motionen i sin helhet 
 

Stockholm den 27 februari 2023 
 

Motion till GIF Sundsvalls årsmöte den 13 mars 2023 

Ändring i föreningens stadgar gällande verksamhetsidé 

I GIF Sundsvalls stadgar från 2014 står föreningens verksamhetsidé nedtecknad. Där står 
i dag att föreningen ska ”… bedriva en bred ungdoms- och talangutvecklingsverksamhet 
inom fotbollsområdet och ha ett representationslag på elitnivå. …” 

I takt med att föreningen utvecklas behöver föreningens verksamhetsidé kontinuerligt ses 
över för att passa föreningens aktuella och framtida verksamhetsområden, men också för 
att ge förutsättningar att återuppta verksamhet som GIF Sundsvall historiskt också varit 
verksamma inom.  

Formuleringen ”ett representationslag på elitnivå” begränsar i dag möjligheten att ha 
fler än ett representationslag, till exempel ett elitlag inom damfotboll som föreningen har 
med i sitt strategidokument. 

Vidare begränsar formuleringen fotbollsområdet föreningen från att vara verksam inom 
andra områden än just fotboll. Kanske är det i stället idrott som ska vara den röda tråden i 
föreningen? 

 

Förslag 
Jag yrkar på att ge styrelsen i uppdrag att: 

 Se över formuleringarna i GIF Sundsvalls verksamhetsidé i sin helhet för att 
under verksamhetsåret 2023 presentera en uppdaterad verksamhetsidé med ovan 
argument i åtanke. 

 

Jonathan Stara 
 

Nuvarande verksamhetsidé  
Gymnastik- och Idrottsföreningen Sundsvall (GIF Sundsvall), stiftad den 25 augusti 1903, 
har till syfte att främja en god kamrat- och idrottsanda, bedriva en bred ungdoms- och 
talangutvecklingsverksamhet inom fotbollsområdet och ha ett representationslag på 
elitnivå. 

Föreningen vill på alla nivåer bedriva idrotten så att den vidareutvecklar människor 
såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

- ur stadgar antagna 2014-03-11 

 


