
Styrelsen har följande uppfattningar vad avser inkomna motioner inför 
årsmötet 2014. 
 
 
Skrivelse till Motion, 2014-01-05 från Gert-Ove Nilsson 
 
På det senaste årsmötet har det inte tagits beslutat om att hedersmedlemmar ska få rösträtt på sätt 
som motionären påstår. Motionären tycks ha missuppfattat detta. Styrelsen är enig med motionären 
om att hedersmedlemmar ska ha rösträtt på föreningsmöten. I styrelsens proposition med förslag till 
ändrade stadgar framkommer att det är styrelsens uppfattning att hedersmedlemmar ska ha 
rösträtt. Det saknas därmed anledning att behandla denna motion separat.  
 
Det yrkas om avslag på motionen.  
 
 
Skrivelse till Motion, 2014-01-12 från Lars-Erik Möller 

 
Motionen tar upp en tredje valmöjlighet kring frågan om ombudsröstning. Styrelsen menar att frågan 
under den gångna perioden (två föreningsmöten) handlat om lydelser som i huvudsak går i linje med 
Per Ahls och Gert-Ove Nilssons motioner (se nedan skrivelser), styrelsen menar att dessa två 
valmöjligher d.v.s. den nu gällande och den inskränkning som Gert-Ove Nilsson motionerar om är de 
valmöjligheter som medlemmen noggrant diskuterat och önskar ta beslut kring. Av denna anledning 
önskar således inte styrelsen bifalla en lydelse som tar bort all rätt till ombudsröstning. 
  
Det yrkas om avslag på motionen.  
 
 
Skrivelse till Motion, 2014-01-07 från Gert-Ove Nilsson 
 
Motion 1 
 
I styrelsens proposition med förslag till nya stadgar framkommer att det är styrelsens förslag att inte 
ändra något vad gäller företrädesrätten genom ombud. I de nuvarande (gamla) stadgarna anges att 
”Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en annan medlem.” Detta innebär enligt 
den praxis som har tillämpats inom klubben att ett ombud har rätt att företräda flera medlemmar. I 
styrelsens proposition om antagande av nya stadgar har den gamla lydelsen i de nuvarande 
stadgarnas 6.5 tredje meningen behållits.  
 
Det är således styrelsens uppfattning att ett ombud ska ha rätten att företräda flera medlemmar. 
Styrelsen proposition om nya stadgar innebär att företrädesrätten genom ombud bryts ut så att 
propositionen innehåller förslag till nya stadgar med undantag för företrädesrätten där den gamla 
lydelsen behållits. Propositionen innebär alltså att det yrkas om bifall till antagande av nya stadgar 
med undantag av vad som är infört i de nya stadgarna i 3 kap 3 § andra stycket. I 3 kap 3 § andra 
stycket anges just den nuvarande lydelsen (gamla stadgarna) gällande företrädesrätten genom 
ombud.I propositionen röstar alltså föreningsmötet inte om företrädesrätten genom ombud.   
 
Efter att föreningsmötet röstat om antagande eller förkastande av styrelsens proposition är det 
styrelsens uppfattning att föreningsmötet ska få rösta om motionen. Mot denna motion bör ställas 
en motion från Per Ahl om att ”Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för annan 
medlem. Ombud har rätt att företräda en eller flera medlemmar.”  
 



Det yrkas om avslag på motionen. 
 
Motion 2 
 
I styrelsens proposition med förslag till ändrade stadgar har detta problem reglerats på ett tydligt 
sätt med avisering och kallelse. Styrelsen delar motionärens tankar men har alltså reglerat detta på 
ett något annorlunda sätt i propositionen.  
 
Det yrkas om avslag på motionen.  
 
 
Skrivelse till Motion, 2014-01-12 från Per Ahl 

 
I de nuvarande stadgarna anges att ”Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en 
annan medlem.” Det har med tydlighet framgått i tidigare möten att styrelsen är av uppfattningen 
att ett ombud ska ha rätten att företräda flera medlemmar, tillika är det också styrelsen önskan att 
detta även skall vara gällande samt förtydligas i kommande stadgar. Detta går i huvudsak i linje med 
motionären Per Ahls skrivelse. 
 
Styrelsen delar också Per Ahls bild vad avser att det finns en påtaglig risk om det endast är de 
närvarande, röstberättigade, medlemmarna som får rösta i sakfrågorna, detta med vetskapen från en 
historik där vi sett en något begränsad representation vid våra möten. 
 
Mot denna motion bör ställas en motion från Gert-Ove Nilsson, motion 1 enligt ovan. 

 
Det yrkas om bifall på motionen.   
 
 


