Motion till Styringheims årsmöte
Hej! Som valberedare har jag sett lite utmaningar i att hitta folk som känner sig insatta nog att ta en
styrelsepost. Med nuvarande styrelsesammansättning finns det inte heller så många ledamöter och
ersättare att bolla med om man skulle vilja flytta om i styrelsen och fylla på underifrån med nya
intresserade.
Jag föreslår därför en ändring av stadgarna enligt följande:
6.1 Sammansättning
Styrelsen består av
• Ordförande/firmatecknare
• Vice ordförande
• Sekreterare
• Kassör/firmatecknare
• Materialförvaltare
• *4 ledamöter
• 2 suppleanter
Dessa väljs av årsmötet. Ordförande och suppleanter väljs på ett år och övriga i styrelsen väljs på
två år. Halva styrelsen skall vara på valbar plats varje år.
6.2 Styrelsemöte
• Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år.
• Kallelse skall ske minst 7 dagar innan styrelsemötet.
6.3 Röstningsförfarande
• Styrelsen är beslutsmässig när majoriteten av styrelsemedlemmarna är närvarande.
• Om ordinarie styrelseledamot ej kan närvara på möte skall * suppleant utses av mötet att företräda
ledamotens röst. Suppleanter ska alltid vara kallade till möten.
Med vänlig hälsning
Anna Malmborg

Styrelsens yttrande
Motionen pekar på två saker: önskemålet att förnya styrelsen med nya intresserade medlemmar
samt svårigheten att hitta folk till styrelsen.
Önskemålet att intressera medlemmar för att engagera sig i Styringheims styrelse delar vi fullt ut.
Det är viktigt att föreningens medlemmar inspireras till att ta på sig ett sådant ansvar för föreningen.
Däremot delar vi inte motionens förslag till hur man ska lösa detta genom en utökning av styrelsen
med två ledamöter. Om det redan är svårt att nominera sju ledamöter blir det ännu svårare att sy
ihop ett förslag med nio ledamöter. Arbetet inom styrelsen kommer i det här fallet också att bli mer
tungrott, då det krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara närvarande för att
styrelsen ska vara beslutsmässig. Det vill säga fem enligt motionen, mot nuvarande fyra.
Att "fylla på underifrån med nya intresserade" borde kunna lösas genom att sådana medlemmar
adjungeras till styrelsen, för längre eller kortare tid, och genom det kan följa arbetet, växa in i
uppgifterna och skaffa sig erfarenhet – utan att genast behöva ta ett ansvar som ledamot.
Styrelsen yrkar därför att årsmötet beslutar
• att avslå motionen,
• att ge styrelsen i uppdrag att inspirera föreningens medlemmar till ett engagemang i
Styringheims styrelse, samt
• att till nästa årsmöte komma med ett förslag till styrelsens arbetsformer och
sammansättning.

