
MOTION till SSDK Årsmöte - Utbilda styrelsen i föreningsarbete 

Motionen syftar till att hjälpa styrelsen i sitt styrelsearbete inom föreningen. 

BAKGRUND: 

Misstanke finns om att styrelsen för klubben inte helt sköter sina uppgifter som sig börs i en förening. 

 

En utbildning för nya och gamla ledamoten skulle förstärka och trygga styrelsen i sin roll i föreningen. 

Ämnen som nedan skulle kunna behandlas: 
Hur fungerar den egna klubbens stadgar? 

Vilket samband har klubben med SSDF stadgar? 

Vilket samband har klubben med RF stadgar? 

Hur protokollförs verksamheten bäst? 

Vad innebär en förening? 

Hur fungerar ekonomin i en förening? 

Hur fungerar bidrag för en förening? 

Vad är ledamotens roll? 

Vad är revisorernas roll och hur och av vad ska revisionen ske? 

  

JAG YRKAR ATT ÅRSMÖTET BESLUTAR FÖLJANDE: 

  

* att styrelsen upprättar en dokumenterad internutbildning för hur styrelsearbete ska bedrivas på ett 

korrekt sätt 

* att styrelsen säkerställer att alla ledamoten kommande som gamla sätts in i hur föreningen fungerar 

genom ovan dokumenterad internutbildning 

  

Bilagor / Referenser: 

[1]  Email konversation där det kan anas att styrelsen saknar kunskap om 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. 
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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. 

Styrelsens uppfattning är att samtliga ledamöter är insatta i klubbens stadgar, praxis och förtrogen med 

hur styrelsearbete normalt bedrivs i en ideell förening. Klubben har som praxis att aldrig byta ut samtliga 

ledamöter samtidigt. Löptiderna för ledamöternas mandatperiod går omlott. På så vis säkerställer vi att 

nya ledamöter “skolas in” av ledamöter som varit aktiva en längre tid. Naturligtvis kan inte enskilda 

ledamöter alla klubbens, SSDFs och RFs stadgar utantill, men det finns kännedom om dessa och var de 

finns att tillgå. 

Om årsmötet har mer konkreta synpunkter på brister och fel i styrelsearbetet emotser vi gärna sådana 

motioner. 


