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Idrottens värdegrund har skrivits om av Riksidrottsförbundet RF. GSK har anpassat sin värdegrund
efter RF.
GDPR har påverkat medlemmars skyldigheter och rättigheter och GSK har anpassat sina stadgar enligt
RF´s förslag.

Styrelsen föreslår årsmötet godkänna nedanstående förslag till ändring av text. (Gulmarkerad text=ny text)

Vår värdegrund
•
•
•

•
•

•

Vi vill utforma vår idrott där alla får plats oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra
förutsättningar
Vi vill att träning och tävling ska utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela
livet
Vi vill ha utvecklingen av rörelseförståelse i centrum för att fler ska få fysiska förutsättningar att
idrotta mer, känna sig kompetenta och få tilltro till sin egen förmåga och en möjlighet att utveckla och
förbättra sin prestation
Vi vill välkomna och ta tillvara på människors engagemang och inspirera till delaktighet oavsett
bakgrund, ålder, kön och andra förutsättningar
Vi vill att rent spel ska genomsyra vår verksamhet vare sig det gäller spelregler, lagar och
bestämmelser, att verka mot fusk, doping, en osund ekonomi, trakasserier, mobbing och våld såväl
inom i utanför idrottsarenan
Vi vill genom samtal om utveckling, normer och värderingar ge våra ledare kännedom om vår
värdegrund

2 kap Föreningens medlemmar
1 § Medlemskap
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap
får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens
värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.
…

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda
organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
• ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva
ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med
eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,
• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
…

5 § Uteslutning
Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller
på annat sätt skadat föreningens intressen.
…

