
Motion till Juniordykarnas årsmöte 2021.

Motionär: Nils Manne

Jag vill att vi ändrar våra stadgar angående styrelsens omfattning, detta för att öka medlemmarnas engagemang.

Med en mindre styrelse så blir det naturligare att delegera ut arbetsuppgifter utanför styrelsen och därmed skapa
arbetsgrupper för aktiviteter. Detta kommer att minska arbetsbelastningen för styrelsen samtidigt som det
kommer att öka engagemanget bland medlemmarna. 

Jag vill att vi minskar antalet styrelseledamöternas samt stryker suppleanter. 

Denna motions främsta tanke är att reducera antalet ledamöters i styrelsen, och inte exakt hur paragrafen om
styrelsen skall skrivas, styrelsen får gärna formulera om stadgeförslaget så att det ser bra ut.

   
Från dagens:

6 kap Styrelsen 

1 § Sammansättning 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 6-10 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.  

Styrelsen ska inom sig utse, kassör, sekreterare, vice ordförande samt de övriga befattningshavare som
behövs. 

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten
ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.  

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen 

Till:

6 kap Styrelsen 

1 § Sammansättning 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4-6 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.  

Styrelsen ska inom sig utse, kassör, sekreterare, vice ordförande samt de övriga befattningshavare som
behövs.  

Om ledamot avgår i förtid ersätts inte denna ledamoten, under förutsättning att styrelsen har minst
5medlemmar inklusive ordförande.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen



Styrelsens svar på Nils Mannes motion.

Styrelsen ställer sig positiv till en minskning av minimiantalet i styrelsen till 4 exklusive
ordförande men vill ge framtida valberedningar möjlighet att utforma förslag till ny styrelse
efter andra principer än den som motiverar motionen.

Vi föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande samt 4–10 ledamöter, styrelsen är överens
med motionären när det gäller avskaffandet av suppleanter. Däremot anser styrelsen att 4
ledamöter inklusive ordförande är för få för att vara rättssäkert om styrelsen skulle få förtida
avhopp. Det skulle i så fall innebära att styrelsen är beslutsfähig med endast två ledamöter
närvarande. I styrelsens förslag krävs det tre ledamöter för att kunna fatta beslut.

Styrelsen yrkar avslag på Nils Mannes motion och bifall för följande formulering av 6 kap 1§
i stadgarna:

6 kap Styrelsen 
1 § Sammansättning 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4 – 10 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av
kvinnor och män.  

Styrelsen ska inom sig utse, kassör, sekreterare, vice ordförande samt de övriga
befattningshavare som behövs.  

Om ledamot avgår i förtid ersätts inte denna ledamoten, under förutsättning att
styrelsen har minst 5 medlemmar inklusive ordförande.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt
men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen

Samt som en konsekvens av avskaffandet av suppleanter yrka bifall för följande formulering
av 3. Kap 5§ Där 12 c: om val av suppleanter stryks och 6§  där ”eller suppleant” stryks.

5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.



7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlems avgifter.

10. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande och kassör för en tid av två år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte

styrelsens ledamöter delta;

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till

ordförande.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större

ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna

får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen,

valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.


