
Motion – vilken ålder för rösträtt
Efter att fått årets inbjudan reagerar jag på att det är medlemmar från 15 år som har rösträtt vid 
årsmöte hos ÖBRK. Detta anser jag borde ändras till 12 år istället av flera skäl, listat nedan.

1. Enligt riksidrottsförbundets riktlinjer rekommenderar man att medlemmar bör få rösträtt 
någonstans mellan 12-15 år. Spannet finns då de menar på att till exempel en förening för 
ungdomsidrott bör ha lägre ålder än till exempel en skytteförening (som kanske till och med 
bör ha högre än 15år) detta finns att läsa i bilaga 1.

2. Danssportförbundet klassar en person som ungdom från 12 års ålder, vilket gör att man får 
börja tävla i ungdomsklass från den åldern, att få vara med och besluta om saker på ett 
årsmöte skulle kunna ha en direkt effekt för deras möjlighet att kunna ställa upp och tävla. 

3. ÖBRK har vid flera tillfällen sagt att man vill satsa på ungdomsverksamheten, vi har även ett 
stort dansläger varje år för ungdomar, där vi tycker man är mogen nog att kunna delta från 
12 års ålder. Att ge dessa ungdomar möjligheten att få rösta på ett årsmöte skulle vara 
positivt för framtida utveckling inom ungdomsverksamheten då ungdomarna kan påverka sin
egen verksamhet genom att rösta på årsmötet.

Då ÖBRK är en klubb för alla, utan speciellt svåra frågor vad gäller ekonomi och beslutar heller inte 
om några riskfyllda saker som en ungdom vid 12 års ålder inte bör närvara vid, kan jag inte se varför 
vi inte skulle kunna sänka åldern för rösträtt till 12 år istället för nuvarande 15. Detta skulle höja 
klubbens demokratiska process och dessutom visa på ett förtroende till klubbens yngre och kanske 
viktigaste medlemmar för föreningens framtid. 

Efter en del googlande på andra föreningar verkar flertalet ha just 12 som ålder för rösträtt, exempel 
på några av dessa är: Altira, Östersundsgymnasterna och Östersunds Skidklubb.

Utifrån detta föreslår jag årsmötet bifalla följande att-satser:

Att: stryka första meningen i ÖBRKs stadgar, paragraf 8:1

”Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter avseende verksamhetsåret, eller har betalt 
medlemsavgift senast 31 januari mötesåret, och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på 
årsmötet.”

Att: lägga till följande mening överst i paragraf 8:1

”Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter avseende verksamhetsåret, eller har betalt 
medlemsavgift senast 31 januari mötesåret, och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på 
årsmötet.”

Vid pennan

Birk Wikén, medlem ÖBRK

2020-02-19



Svar på motion från Birk Wikén. Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen då detta rör 
en stadgeändring vilket gör att motionen inkommit för sent. Styrelsen föreslår att årsmötet 
ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan under året samt att Birk får återkomma med detta 
förslag till nästkommande årsmöte. 
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