
MOTION till SSDK Årsmöte - Regelverk 

Motionen syftar till att ett regelverk bör anskaffas för att hjälpa klubben upprätthålla de regler som 

finns 

 

BAKGRUND: 

Klubben har idag inte ett regelverk uppsatt för sin verksamhet. 

Utöver onödiga slitningar mellan medlemmar kan avsaknaden av regler öppna upp för att 

diskriminering/nepotism/vänskapskorruption kan förekomma i klubben.  

Detta då en medlem kan få ett svar medan nästa medlem kan få ett helt annat svar på en fråga 

beroende på att oskrivna regler används godtyckligt. 

Ett regelverk skulle kunna göras tillgängligt publikt på klubbens hemsida där reglerna blir tydligt 

förklarade. 

Regler skulle kunna inkludera hantering av klubbens utrustning, regler vid badhustider, regler för 

klubbdyk etc..  

 

JAG YRKAR ATT ÅRSMÖTET BESLUTAR FÖLJANDE: 

  

* att styrelsen snarast skapar ett regelverk för föreningen 

* att styrelsen publicerar detta på hemsidan 

* att styrelsen håller detta dokument levande 

* att årsmötet får revidera detta dokument vid sammanträde 

  

Bilagor / Referenser: 

[1]  Email konversation där det framgår att oskrivna regler finns och att ett regelverk skulle vara 

gynnsamt.  

 

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 
 
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. 

Styrelsen har under vintern 2018/2019 arbetat fram ett dokumenterat regelverk. Nuvarande 

dokumenterade regelverk är ett derivat av det regelverk som redan existerat sedan tidigare i 

föreningen. 

Regelverket kan alltid revideras av årsmötet enligt gängse regler för motioner. 

Det finns således ingen anledning att ta fram ett helt nytt regelverk. 

 


