Motion 1
§ 13 medlems, rättigheter och skyldigheter
punkt 2 behöver förtydligas det har framkommit att ordförande på eget bevåg har fattat beslut vid
tillfälle som inte stämmer överens med klubbens stadgar. Efter kontakt med person som är mycket
kunnig om sådan här ärenden så var förslaget att förtydliga stadgarna på denna punkt.
Nya texten:
Verksamhetsberättelse-, verksamhetsplan-, årsmötes- och konstituerande mötes-protokoll skall
publiceras på klubbenshemsida.
Styrelsemötes-, verksamhetsområdesmötes- samt övriga protokoll bör publiceras på lämpligt sätt, så
att klubbensmedlemmar kan ta del av fattade beslut.

Lämnat av Jan Fjellman

Förslag till svar från styrelsen.
Styrelsen har idag ett arbetssätt, där man publicerar fortlöpande information via webb, Facebook
och mejl. Årsmöteshandlingar finns publicerade sedan 2014. Dock så har inte protokollen lagts ut,
men dessa finns tillgängliga för alla medlemmar som önskar ta del av dessa.
Idén är god om att lägga upp dessa protokoll, men vi ser inte behovet av att ändra i stadgarna för
detta.
Styrelsen yrkar därför avslag för denna motion.

Motion 2
§ 25 Sammansättning styrelsen

Behöver det göras en justering av då den vid ett tidigare ändrande har blivet ett fel.
Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter.
Nya texten:
Styrelsen skall bestå av minst tre, fem eller max sju ledamöter plus en ordförande.
Lämnat av Jan Fjellman

Förslag till svar från styrelsen.
Att ha en styrelse som består av lika antal ledamöter så som Jan Fjellman föreslår i sin motion till
föreningen, gör att man riskerar dödläge i en eventuell omröstning och på så sätt tvingar
ordföranden att använda sin utslagsröst. Det bästa är att ha udda antal ledamöter, inklusive
ordföranden för att slippa risken för eventuellt dödläge vid omröstningar.
Även om tidigare förändring har blivit felaktig i våra stadgar, tycker styrelsen att den är bra.
Styrelsen yrkar därför avslag för denna motion.

Motion 3
För att underlätta för kassören så förslås att det kredit kort som klubben innehar skall användas vid
inköp.
Text:
Klubbens kreditkort skall användas vid inköp till klubbens verksamhet.
Inköp med andra kort än klubbens godkännes ej.
Lämnat av Lars Westman, Jan Fjellman

Förslag till svar från styrelsen.
Så som denna motion är skriven så får man inte använda några andra kort, än det kreditkort som
föreningen har. Detta blir ohanterbart i situationer där man inte har tillgång till det kreditkortet, men
där man ändå måste göra inköp åt klubben.
Styrelsen tycker också att hantering av inköp är en rutinfråga för styrelsen att hantera och inte en
fråga för årsmötet.
Styrelsen yrkar därför avslag för denna motion.

Motion 4
Jag har som ledamot av valberedningen funnit att det är svårt att få klubbens medlemmar att ställa
upp till olika uppdrag i klubben. Mitt förslag är att för att underlätta att personer till t.ex. kassör,
samt att klubben omsätter rätt mycket och att det ställs större krav på kassören från myndigheter, så
det kan vara lämpligt att anlita en extern redovisningsbyrå att sköta bokföringen och upprätta
årsbokslut.
Text:
Kassören kan om han tycker att det är lämpligt att anlita en redovisningsbyrå föreslå det till styrelsen,
kassören har rätten att utse vilken redovisningsbyrå klubben skall anlita.
Lämnad av Jan Fjellman

Förslag till svar från styrelsen.
Idén att låta en extern redovisningsbyrå sköta den dagliga bokföringen är mycket god i en tid när
färre och färre individer engagerar sig i föreningsverksamhet.
Våra stadgar säger idag att kassören ska svara för föreningens bokföring. Det finns inget i stadgarna
som hindrar kassören att lägga ut detta arbete på en extern part.
Faktum är att under året så har man ju faktiskt haft ett liknade upplägg, där en utomstående
tillsammans med kassören har skött bokföringen.
Frågeställningen om extern redovisningsbyrå bör hanteras av styrelsen och inte årsmötet.
Styrelsen yrkar därför avslag för denna motion.

