Frillesås FF
Sektionsstyrelse innebandy
Sektionsstyrelsen välj på medlemsmöte under april månad. Styrelsen tillträder omedelbart
efter det att den har valts. Till medlemsmöte kallas medlemmar som är aktiva inom
innebandyssektionen. Kallelse skall ske genom anslag i klubbhuset minst två veckor före
mötet. Föredragningslista samt valberedningens förslag till sektionsstyrelses ledamöter skall
samtidigt anslås. Vid medlemsmöte gäller samma omröstningsregler som för årsmötet.
Sektionsstyrelsen skall ha följande av medlemsmötet valda ledamöter:


Sektionsansvarig



Ekonomiansvarig



Protokollförare



Sektionsstyrelsen skall också välja/utse ansvarige inom respektive ”trupp”. Dessa
ingår inte i styrelsen men deltar tillsammans med sektionsstyrelsen i
Innebandyrådet.



Truppansvarig för herrseniorer



Truppansvarig samt vice truppansvarig för barn och ungdom

Samtliga ledamöter och ledare utses för en period av tolv månader.
Styrelsen skall snarast efter att den valts utse truppansvariga, lagledare och tränare för
samtliga lag samt eventuellt hjälptränare, materialförvaltare, matchvärd etc. Namnen på dessa
funktionärer skall tillsändas klubbstyrelsen senast den 30/5, dvs. inom ca 2 månader efter det
att sektionsstyrelsen valts.
Styrelsen skall ha protokollförda styrelsemöten minst en gång per kvartal eller tätare vid
behov. Kopia av justerat protokoll skall tillsändas Klubbstyrelsen inom tio dagar efter det att
mötet hållits. För kallelse, beslutsmässighet, omröstning och överlåtelse av beslutsrätten gäller
för sektionsstyrelsen samma som för klubbstyrelsen enlig § 27 och 28 i föreningens stadgar.
Även Innebandyrådet skall protokollföra sina möten samt delge dem till Klubbstyrelsen.
Innebandyrådet bör ha ganska täta möten särskilt under planeringen av kommande säsong.
Styrelsen skall upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla för i
först hand nästkommande verksamhetsår. Budget och plan skall lämnas till Klubbstyrelsen för
godkännande. Klubbstyrelsen gör tillsammans med sektionsstyrelsen nödvändiga ändringar i
budget och plan för att dessa skall anpassas till föreningens ekonomiska ställning eller den
förväntade utvecklingen i den idrottsliga verksamheten. Sektionen skall ha en långsiktig
strategisk plan (förslagsvis 1, 3 och 7 år) och målsättning som skall vara underlag till den
årliga verksamhetsplanen. Förändringar i denna långsiktiga strategi och målsättning får inte
göras utan diskussion med Klubbstyrelsen, som i sin tur har rätt att hänskjuta förslag till
sådana förändringar för beslut till kommande årsmöte eller medlemsmöte efter eget val.
Styrelsen svarar för att de ekonomiska ramarna som budgeterats ej överskrids och skall arbeta
så att föreningens övergripande värderingar, policy och målsättningar förverkligas.
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