
MOTION till SSDK Årsmöte - Stadgar 

Motionen syftar till att förnya klubbens stadgar 

BAKGRUND: 

Klubben har idag stadgar som är daterade till 2001. Mycket har hänt sedan dess och SSDF/RF 

tillhandahåller rekommenderade stadgar för att säkerställa att föreningen sköts på ett demokratiskt och 

säkert sätt. 

Idag finns det saker som motsäger sig själv i stadgarna som tillexempel att ett årsmöte kan kallas två 

veckor innan mötet, medan en motion ska skickas in 4 veckor innan mötet. Detta är ett moment 22. 

Det finns inte heller någon klar beskrivning för hur valberedningen ska hantera sitt uppdrag. Det står 

dock klart att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter vilket den idag inte gör enligt hemsidan. 

Med denna bakgrund torde stadgarna för klubben förnyas och efterlevas 

  

JAG YRKAR ATT ÅRSMÖTET BESLUTAR FÖLJANDE: 

* att ge styrelsen i uppdrag att ge ett förslag på uppdaterade stadgar 

* att styrelsen kallar till ett extra årsmöte för att besluta om förslag på uppdaterade stadgar 

  

Bilagor / Referenser: 

[1]  Email konversation där det framgår frågor kring klubbens stadgar 

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. 

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 
 
Styrelsen rekommenderar årsmötet att delvis bifalla motionen. 

Styrelsen har sedan en tid planerat för att uppdatera stadgarna och en del diskussion kring detta finns 

redan. Styrelsen planerar att göra klart de uppdaterade stadgarna under 2019. Dock vill vi inte hasta 

igenom detta viktiga arbete. Styrelsens ledamöter arbetar med detta på sin fritid parallellt med övrigt 

styrelsearbete. Dessutom pågår arbete med att förbereda klubbens uppmärksammande av 

60-årsjubileet. 

Styrelsen rekommenderar därför att rösta för att stadgarna ska uppdateras under 2019 och föreslås till 

nästa ordinarie årsmöte 2020. 


