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Forslag til justering af SIFAs vedtægter: 
 
SIFAs bestyrelse forslår følgende justeringer i SIFAs vedtægter: 
 
 
§ 3 - afsnit 3, 4 og 5 - står der: Dette foreslås ændret til: 

 
Optagelse i SIFA sker ved skriftlig an-
søgning til SIFAs formand. 

 
Ansøgningen skal være vedlagt: 
 
 
 

• Oplysning om foreningens navn og 
adresse. 

• Fortegnelse over bestyrelsesmed-
lemmernes navne og adresser. 

• Oplysning om medlemstal og idræts-
grene. 

• Eksemplar af foreningens vedtægt. 
 
SIFAs bestyrelse afgør, i henhold til 
gældende regler i vedtægterne, om op-
tagelse kan finde sted. 
 

 
Optagelse sker ved fremsendelse af mail 
med udfyldt ansøgningsskema til SIFA. 

 
Ansøgningsskema - bl.a. indeholdende 
følgende punkter - skal hentes på vores 
hjemmeside. 

• Oplysning om foreningens navn og 
adresse. 

• Oplysning om medlemstal og idræts-
grene. 

• Formand og kasserers kontaktoplys-
ninger. 

• Foreningens NEM KONTO nummer. 

SIFAs bestyrelse afgør, i henhold til ved-
tægterne, om optagelse kan finde sted. 

 
 
§ 5 står der nu: Dette foreslås ændret til: 
 
Udmeldelse skal ske skriftligt inden den 
31. december til SIFAs kasserer. 
Udmeldelse kan kun ske pr. 31. decem-
ber. 

 
Udmeldelse kan kun ske pr. 31. decem-
ber og skal meddeles SIFA på mail inden 
årets udgang. 
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Forslag til justering af SIFAs vedtægter (forsat): 
 
 
§ 8 – anden sidste afsnit - står der nu: Dette foreslås ændret til: 
 
Repræsentanterne skal have fuldmagt 
fra deres bestyrelse for at have stem-
meret. 
 

 
Der udleveres stemmesedler ved ind-
gangen. 

 
 

§ 9 – afsnit 2 og 3 - står der nu: Dette foreslås ændret til: 
 
Til repræsentantskabsmøder indkaldes 
repræsentantskabets medlemmer 
skriftligt med fire ugers varsel. 
Indkaldelse skal indeholde dagsorden 
med angivelse af, hvem der er på valg. 
Når repræsentantskabet er lovligt ind-
varslet, er mødet altid beslutningsdyg-
tigt. 
 
 
 
Repræsentanter, der møder med skrift-
lig fuldmagt fra deres forening, samt 
siddende bestyrelsesmedlemmer, har 
hver én stemme. 
 

 
Til repræsentantskabsmøder indkaldes 
repræsentantskabets medlemmer med 
minimum 4 ugers varsel på mail - sendt 
til den af medlemmerne opgivne kon-
taktpersons altid korrekte mailadresse. 
Indkaldelse skal indeholde dagsorden 
med angivelse af, hvem der er på valg. 
Når repræsentantskabet er lovligt ind-
varslet, er mødet altid beslutningsdyg-
tigt. 

 
Repræsentanter for foreningerne, samt 
SIFAs siddende bestyrelsesmedlemmer, 
har hver én stemme. 
 

§ 9 – sidste linje - står der: Dette foreslås ændret til: 
 

Over forhandlingerne på repræsentant-
skabsmøderne føres protokol. 
 

 
Der skrives referat af repræsentant-
skabsmøderne – og det offentliggøres 
på hjemmesiden. 
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Forslag til justering af SIFAs vedtægter (forsat): 

 
 

§ 10 - afsnit 2 (nederste linje), 3 og 4 - 
står der: Dette foreslås ændret til: 

 
Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte 
med næstformand og sekretær. 

Det er en betingelse for at være med-
lem af SIFAs bestyrelse, at pågældende 
er medlem af en forening under SIFA og 
ikke af Danmarks Idræts-Forbunds Or-
dens- og Amatørudvalg eller af Dansk 
Firma Idræt er udelukket fra at beklæde 
bestyrelseshverv eller andre tillidspo-
ster. 

Bestyrelsen har ret til, mod forevisning 
af bestyrelseskort, at overvære de af 
medlemsforeningerne arrangerede of-
fentlige idrætsstævner og opvisninger. 
 

 
Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte 
med næstformand. 

 
Det er en betingelse for at være med-
lem af SIFAs bestyrelse, at pågældende 
er medlem af en forening under SIFA og 
ikke er udelukket fra at beklæde besty-
relseshverv eller andre tillidsposter un-
der DIF eller DGI. 
 

 
 

§ 11 - afsnit 1 (nederste linje) - står der: Dette foreslås ændret til: 
 
Over bestyrelsens møder føres proto-
kol. 

 
Der udarbejdes referat af bestyrelses-
møderne. 

 
 

§ 13 - afsnit 3 - står der: Dette foreslås ændret til: 
 

Foreningen hæfter kun for sine forplig-
telser med den foreningen til enhver tid 
tilhørende formue. 
 

 
Foreningen hæfter kun for sine forplig-
telser med foreningens formue. 
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Forslag til justering af SIFAs vedtægter (forsat): 

 

§ 15 - afsnit 1 - står der: Dette foreslås ændret til: 
 

Er kontingent trods påkrav ikke indbe-
talt senest én måned efter forfaldstid 
(1. september), kan vedkommende 
medlemsforening udelukkes, og den 
kan kun genoptages mod betaling af 
gælden samt nyt indskud. 
 

 
Er kontingent trods påkrav ikke indbe-
talt senest én måned efter forfaldstid, 
kan vedkommende medlemsforening 
udelukkes, og den kan kun genoptages 
mod betaling af gælden samt nyt ind-
skud. 

 


