Sektionspolicy
Sektionsförening
I sektionsföreningen Härnösands Racketklubb kan det finnas olika sektioner med olika
verksamheter. En sektion är underställd sektionsföreningens styrelse.

Bildande av sektion
Sektioner kan bildas av sektionsföreningen för särskilda verksamheter. Sektionsföreningens
styrelse äger rätt att bilda nya sektioner och starta ny verksamhet i enlighet med
föreningens stadgar.

Medlemskap
Ett medlemskap i sektionsföreningen Härnösands Racketklubb innebär samma rättigheter
samt krav för samtliga medlemmar.

Ekonomi
Sektionen ansvarar för de ekonomiska åtaganden som gjorts inom sektionsföreningens ram
för vardera sektion. Sektion får inte agera på sådant sätt att det kan skada
sektionsföreningen. Sektionsföreningens revisorer äger rätt att granska sektionens
räkenskaper och förvaltning.

Uteslutning
Sektion som klart distanserat sig från sektionsföreningens ändamål eller mål, kan uteslutas
av årsmötet efter utredning. Ett sådant beslut måste fattas med 2/3 majoritet.

Upplösning
Sektion kan upplösas genom samstämmigt beslut av sektionsföreningens årsmöte med 2/3
majoritet. Sektionens tillgångar ska vid upplösning tillfalla sektionsföreningen. Den upplösta
sektionens medlemmar blir vid behov automatiskt medlemmar i annan sektion.

Rösträtt årsmöte
Sektioner ska till sektionsföreningens årsmöte upprätta medlemslängd där röstberättigade
medlemmar som betalat medlemsavgift för innevarande verksamhetsår finns redovisade.
Verksamhet som inte bedrivs av sektion bedrivs av sektionsföreningen och är underställd
dess styrelse.

Ansvarsområden
Sektionsföreningens styrelse hanterar och ansvarar för föreningsfrågor som anläggningar,
fast och lös egendom, ekonomi, bidrag, försäkringar och budget, arbetsgivarfrågor, avtal och
kontrakt samt kontakt med idrottsförbund, kommun och övriga myndigheter etc.
En sektion skall ha störst fokus på det sportsliga med att planera träningar, matcher och
klubbresor till tävlingar och till viss del en kontakt med idrottsförbunden.
Sektionen skall se till att utse funktionärer för att driva sektionens verksamhet. Detta kan till
exempel vara en administrativt ansvarig person och tränare etc. Sektionen skall även se över
eventuella utbildningsbehov. Det är sektionens ansvar att alla deltagare och tränare läggs in i
medlemsregistret och även i respektive LOK-aktivitet samt att närvaroregistrera.
Vardera sektion ska i enlighet med nuvarande stadgar i föreningen upprätthålla ett förslag
till budget inför varje verksamhetsår som sen godkänns i sektionsföreningens styrelse.
En sektion kan använda sig av kommittéer som ett utskott för mer specifika
ansvarsområden. Sektionen tillsätter personer som skall ingå i en kommitté.
Det skall även finnas minst en (1) representant från vardera sektion i sektionsföreningens
styrelse. Finns även ett alternativ att tillämpa återrapportering med ett bemyndigande och i
vissa fall en överlåtelse av beslutanderätten.

