
MOTION till SSDK Årsmöte - Information till medlemmar 

Motionen syftar till att förbättra hur medlemmar informeras om klubbens verksamhet 

 

BAKGRUND: 

I föreningens stadgar står det att finna i paragraf 13: Medlemmen har rätt till information om 

föreningens angelägenheter. 

Informationen från styrelsens har under året varit bristfällig. 

Som exempel tar jag inköpet av Moby Dick. Denna informationen gick ut till medlemmarna efter det att 

båten hade blivit inköpt. Vidare fick vissa medlemmar denna information före andra då den muntligen 

delgavs, detta anser jag vara tvivelaktigt. Det är även en tolkningsfråga om styrelsen fick lov att fatta 

detta beslut själv enligt stadgarna men jag låter detta vara öppet för tolkning. 

Det som dock inte är öppet för tolkning är informationsflödet. 

Här har styrelsen ett arbete att göra, det är bra att man har påbörjat detta arbete enligt informationen 

som gick ut 9/12/18. 

Jag har dock några önskemål jag vill att årsmötet tar beslut om. 

  

JAG YRKAR ATT ÅRSMÖTET BESLUTAR FÖLJANDE: 

* att styrelsemötenas referat som ska börja framställas publiceras på hemsidan och Facebook 

* att styrelsen ser över möjligheten att återstarta den gamla tidningen Klubbnytt ( se länk 

https://idrottonline.se/SydkustensSDKKarlshamn-Sportdykning/SSDK/Klubbnytt ) 
* att styrelsen sprider information till alla samtidigt 

* att styrelsen försätter med sina informationsmail (se informationen som gick ut 9/12/18) som kommer 

då och då helst efter ett fastlagt schema beslutat av styrelsen. 

 

Bilagor / Referenser: 

[1]  Email konversation där det framgår frågor kring hur klubbens medlemmar informeras om förenings 

verksamhet 

Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information: Grundläggande förutsättningar 

för motion 

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till årsmötet (alltså inte till styrelsen) för 

behandling/beslut. 

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att på stämman avge 

kommentarer med anledning av motionen. 

Om styrelsen anser att något är oklart i motionen ombedes styrelsen att innan stämman kontakta 

motionär för förtydligande (vilket också resulterar i en effektivare och snabbare genomförd stämma).  

 

Styrelsens enda skyldighet för motioner är att se till att motionerna distribueras till medlemmarna i 

lagstadgad tid - företrädesvis långt tidigare - till alla medlemmar.  

Det finns inget krav i något regelverk för styrelsen att bemöta motionen innan stämman eftersom 

motionen inte är riktad till styrelsen. 

https://idrottonline.se/SydkustensSDKKarlshamn-Sportdykning/SSDK/Klubbnytt


Om styrelsen har synpunkter på motionen så kan och bör styrelsen - på lika villkor som alla övriga 

medlemmar, och i fullt demokratisk ordning - bemöta motionen på stämman. 

Ansvarig för motion 

Patrik Lundberg 

patrik.lundberg@medietac.com 

Datum 10/12/18 

 
 
Styrelsens yttrande över motionen 
 
En enad styrelse rekommenderar årsmötet att avslå motionen. Om årsmötet väljer att istället bifalla 

motionen kommer samtliga ledamöter i styrelsen att ställa sin plats till förfogande. 

● Referat från styrelsemöten publiceras redan på hemsidan. Hemsidan är vår officiella 

informationskanal. Facebook har inte alla medlemmar tillgång till, vilket de har till hemsidan. Vi 

vill undvika att publicera dubbletter av information. 

● Vi hade ofta svårt att fylla “Klubbnytt” med information. Vi har idag en hemsida som är betydligt 

lättare att administrera än den gamla vilket gör att vi snabbt kan nå ut med information. 

Dessutom använder vi både Facebook och mail som komplement till hemsidan, så vi ser därför 

inte behovet av en tidning typ “Klubbnytt”. Det var slutligen svårt att hitta någon som hade tid 

och lust att driva denna tidning. 

Styrelsens intention är att information alltid ska delges alla medlemmar samtidigt och det är vår 

förhoppning att exempelvis referaten från styrelsemötena ska öka transparensen från styrelsen. 

Naturligtvis kommer vi även fortsättningsvis skicka ut informationsmail när information finns. Dock inte 

enligt något fastställt schema. 

Som svar på synpunkten om båtinköpet vill vi nämna följande. Det är styrelsens ansvar att driva 

klubbens verksamhet framåt. Styrelsen har gjort bedömningen att en ny, större, dykbåt har behövts för 

att utveckla dels klubben, dels de enskilda medlemmarna då en ny båt ger möjlighet till en helt ny typ av 

dykning. Styrelsen har informerat medlemmarna på exempelvis medlemsmöte, på klubbdyk o.s.v. om 

att ett båtköp har planerats. 


