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Proposition om införandet av en ny styrelsepost, en klubbmästare
Syfte
Styrelsen består idag av 7 ledamöter. Det är styrelsens åsikt att sju ledamöter är för lite för att kunna
hantera alla de uppgifter som åligger styrelsen att sköta och att framför allt vissa styrelseposter är
överbelastade. Ordförande för det sociala utskottet har för mycket att göra och belastningen är för stor.
Även vices ansvar är omfattande och kommer öka efter årsskiftet när ekonomiansvaret övergår på vice
ordförande. Styrelsen önskar därför införa en ny styrelsepost, som skulle ta över en del ansvar från
ordförande för det sociala utskottet samt en del uppgifter från vice ordförande.

Styrelsen föreslår därför att styrelseposten ”Klubbmästare” ska införas och att föreningen ska utöka
sin styrelse till 8 ledamöter.

Klubbmästarrollen finns redan i föreningen. Denne leder klubbverket och har det övergripande
ansvaret för att hantera bokningsförfrågningar gällande Jontes stuga, sköta bemanning för bokningar
med alkoholservering, samt att tillsammans med ordförande för sociala utskottet utbilda klubbverket
inför klubb- och barverksamheten.

Styrelsens förslag är att flytta upp klubbmästaren till styrelsen men att den då, förutom det ansvar
klubbmästaren har idag, får ansvar för all social verksamhet som sker på Jontes stuga samt särskilt
ansvar för lokalen och dess underhåll. Det skulle innebära att klubbmästaren skulle
- ta över rollen som alkoholtillståndsinnehavare på Jontes stuga och således vara den i styrelsen som
deltar i polismyndighetens alkoholutbildning
- ansvara för att Jontes stuga uppfyller kommunens hygienföreskrifter
- ansvara för att föreningens alkoholutskänkning sker i enlighet med alkohollagen
- ansvara för larm och nycklar på Jontes stuga
- ansvara för brandskydd för Jontes stuga
- ansvara för att utbilda klubbverket varje termin
Klubbmästaren skulle bli ordförande för ett utskott som förslagsvis skulle heta Klubbmästeriet och
bestå av nuvarande klubbmästeri, klubbverket och husförmannen. Husförmannen skulle gå över från
det administrativa utskottet till Klubbmästeriet. På så sätt skulle Klubbmästeriet få ett tydligt
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helhetsansvar för Jontes stuga och den verksamhet som bedrivs där. Kommunikationen skulle även
underlättas.

Klubbmästaren skulle även ha en intern roll i styrelsen och vid behov avlasta vice ordförande i dennes
arbete.

Styrelsen föreslår därför:
Att under 5.1 i föreningens stadga utöka antalet styrelseposter till 8 och införa styrelseposten
”Klubbmästare”.

5.1 får därför följande lydelse:

Styrelsen består av åtta ledamöter, vilka är ordförande, vice ordförande, skattmästare, ordförande för
Studierådet, ordförande för det sociala utskottet, sekreterare, arbetsmarknadsansvarig samt
klubbmästare.

Att under 6.1 i föreningens stadga lägga till ”Klubbmästeriet”.
6.1 får därför följande lydelse:
Föreningens utskott är Administrativa utskottet, Sociala utskottet, Arbetsmarknadsutskottet,
Studierådet och Klubbmästeriet. Styrelsen kan vid behov inrätta tillfälliga utskott. Tillfälliga utskott
får ej inrättas för längre tid än till sista stämman för verksamhetsåret.
Att under 6.4 i föreningens stadga lägga till ”med undantag för verksamhet som bedrivs i föreningens
föreningslokal.

6.4 får därför följande lydelse:

Ordförande för det sociala utskottet är sammankallande för Sociala utskottet och leder utskottets
arbete. Sociala utskottet ansvarar för föreningens sociala verksamhet med undantag för verksamhet
som bedrivs i föreningens föreningslokal.
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Att i föreningens stadga införa en ny 6.6 med följande lydelse ”Klubbmästaren är sammankallande
för Klubbmästeriet och leder dess arbete. Klubbmästeriet ansvarar för all verksamhet som bedrivs i
föreningens föreningslokal.”

6.6 får därför följande lydelse:

Klubbmästaren är sammankallande för Klubbmästeriet och leder dess arbete. Klubbmästeriet ansvarar
för all verksamhet som bedrivs i föreningens föreningslokal.

Att under 6.7 i föreningens stadga lägga till ”i arbetsordningen för Klubbmästeriet”
6.7 får därför följande lydelse:

Om utskottens arbete föreskrivs vidare i Arbetsordning för administrativa utskottet, Arbetsordning för
sociala utskottet, Arbetsordning för arbetsmarknadsutskottet, Arbetsordning för studierådet och
Arbetsordningen för Klubbmästeriet.
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