MOTION 1
TILLÄGG I STADGARNA
På årsmöten beslutas det om mycket, dels ”löpande beslut” men även om inkomna motioner
och även propositioner. KFUM Ängsholmen är en stor organisation där personer är mer eller
mindre aktiva, dels mellan åren, men även under säsong. För att beslut som tas på ett
årsmöte ska säkerställas att de har genomförts bör föregående årsmötesprotokoll gås
igenom på det aktuella årsmötet, detta för att kunna fånga upp eventuella beslut eller andra
frågor. Jag ser inget behov av att protokollet ska godkännas, utan det handlar om att
undvika att saker faller mellan stolarna, skulle det vara något som inte genomfört skulle det
uppmärksammas genom detta.
Jag yrkar därför…
… att ett tillägg görs i stadgarna § 10 om genomgång av föregående ordinarie och eventuella
extra årsmötesprotokoll.
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STYRELSENS SVAR
Styrelsen ställer sig positiv till motionen och håller med om att den stadgeändring som
motionären yrkar är lämplig. Stadgeändringen bidrar till ökad transparens då det skapas ett
tillfälle att följa upp åtaganden och uppdrag som ålagts styrelsen på årsmöten. Styrelsen ser
även att stadgeändringen innebär en större möjlighet för de medlemmar som inte deltagit på
föregående årsmöte, att erhålla sammanfattad information från föregående möte.
Styrelsen föreslår därför ändring av stadgarnas §10 med formuleringen:
§ 10 ÅRSMÖTEN
A Ordinarie årsmöte
KFUK KFUM Ängsholmens årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Styrelsen skall
skriftligen kalla röstägande medlemmar till ordinarie årsmöte minst sex veckor i förväg.
Dagordning för årsmötet skall vara fastställd i enlighet med denna paragraf.
Möteshandlingar till årsmötet så som verksamhetsberättelse, bokslut, budget, propositioner
och eventuella motioner med motionssvar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast
två veckor före årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Enskilda medlemmar äger rätt att motionera till årsmötet.
Beslut av årsmötet fattas med enkel majoritet, utom i frågor om stadgeändring eller KFUK
KFUM Ängsholmens upplösning, då tillämpas bestämmelserna i paragraferna om dessa
frågor. Beslut fattas genom acklamation eller sluten omröstning om så begärs. Vid lika
röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid personval då lottning används.
Röstning genom fullmakt får ej förekomma.
Vid ordinarie årsmöte för KFUK-KFUM Ängsholmen skall följande ärenden behandlas och
protokollföras:
- Mötets öppnande
- Val av mötesordförande och protokollsekreterare för mötet
- Val av två protokolljusterare samt rösträknare
- Mötets behöriga utlysande
- Fastställande av röstlängd
- Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
- Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
- Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år samt budget
- Beslut om arvoden för ledaruppdrag

- Till årsmötet inkomna motioner
- Val av styrelseordförande för ett år
- Val av styrelseledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval för ett år
- Val av revisorer för ett år samt suppleanter till dessa
- Val av fyra medlemmar, varav en sammankallande, till valberedningen till nästa årsmöte
- Mötets avslutande
B Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen anser detta påkallat eller då minst 10% av KFUK-KFUM
Ängsholmens röstägande medlemmar skriftligen så begär. På extra årsmöte får endast beslut
fattas i ärenden som är upptagna i kallelse som skall skickas ut till röstägande medlemmar
senast tre veckor före mötet. I fråga om röstning och dylikt gäller samma regler för extra
årsmöte som för ordinarie årsmöte.

Styrelsen föreslår årsmötet att…
…bifalla motionen med styrelsens förslag på formulering
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