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     Datum 2019-03-13 

Motion inlämnad av Krister Jonsson, Linda Klein, Lars Gustafsson, 
Simona Hrstkova, Kenneth Jakobsson, Nicklas Höglund och Jörgen 
Mårtensson gällande ”Sektionernas representation i Klubbstyrelsen” 

Styrelsens förslag till beslut på stämman 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning    
Sektionernas representation i Klubbstyrelsen 
Bakgrund 
Stockholms sektionen upplever att informationen mellan Klubbstyrelsen och sektionerna inte 
fungerar optimalt. Flera frågor från sektionen är fortfarande obesvarade och avsaknaden av 
information ”uppifrån” gör att sektionen känner sig ”utanför”. Även ”intresset” från Klubben i 
vad som händer lokalt inom sektionen saknas. 

Förslag 
Stockholms sektionen föreslår att sektionerna skall vara representerade och närvarande i 
Klubbstyrelsen. 
Respektive sektionsstyrelse bör få möjlighet att utse en representant till Klubbstyrelsen. På detta 
vis så kan beslut och diskussioner i Klubbstyrelsen lättare förankras och ”bollas” i sektionerna 
samtidigt som informationsflödet till och från Klubbstyrelsen ut till medlemmar och sektioner 
förbättras. 
Åtgärden kan införas omedelbart genom att representanterna bjuds in till Klubbens möten så att 
de kan medverka men utan rösträtt. 
På längre sikt och i samband med översynen av stadgarna bör man se till att detta regleras i 
stadgarna. Viktigt är dock att representanterna skall utses av respektive sektionsstyrelse. 

Styrelsen för Stockholms Sektionen 
Krister Jonsson 
Linda Klein 
Lars Gustafsson 
Simona Hrstkova 
Kenneth Jakobsson 
Nicklas Höglund 
Jörgen Mårtensson 

Styrelsens svar 
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Flödet av information mellan riksstyrelsen och sektionerna sker främst genom direktkontakt 
mellan sektionen och den funktion i riksstyrelsen som eftersöks. Den huvudsakliga metoden för 
att sprida information i klubben är genom de protokoll som upprättas vid styrelsemöten på både 
riksplanet och hos sektionerna. 

Utöver detta har det i riksstyrelsen de senaste fyra åren funnits en styrelseledamot med 
huvuduppgiften att särskilt representera sektionerna. Ett antal frågor har drivits från båda håll. 
Till detta har en eller flera styrelsemedlemmar under varje årgång av riksstyrelsen funnits med 
representanter direkt ur sektionsstyrelserna. Senast vad gäller Stockholmssektionen var dess 
ordförande med i riksstyrelsen under 2017. Under nu just avslutat år 2018 har vice ordförande 
och under del av året ordförande, i Sektion Syd suttit i riksstyrelsen. Jag kan inte förstå annat än 
att det förhållande som eftersträvas i motionen på kort sikt, redan gäller utan att det upplevts 
som tillfredsställande lösning.  
Tanken att alla sektioner samtidigt skall vara representerade med en egen, särskild representant 
parallellt med den styrelse som väljs av riksstämman, är inte ett realistiskt alternativ eftersom 
det fullt ut skulle innebära en styrelse på åtta personer vald av riksstämman och åtta särskilda 
personer valda av sektionerna. Inalles sexton personer på samma möte. Hur skall demokratin då 
upprätthållas? Hur skall man få representanter till en riksstyrelse att ansvara för arbete och 
ekonomi om man inte har möjlighet att uppnå majoritetsbeslut?  
Styrelsen tror inte att detta är rätt väg att gå och förordar istället ett bättre samarbete inom de 
ramar som finns idag. 

För styrelsen 
    

Jan Lundhag 
Ordförande  
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