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     Datum 2020-08-03 
 
Motion inlämnad av Christian Almgren gällande ”Säg upp klubblokalen” 
 
Styrelsens förslag till beslut på stämman 
 
Motionen avslås. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säg upp Klubblokalen 
 
Klubblokalen som vi har idag kostar ca 60 000 kr i hyra per år. Den används för 1. 
Klubbrummet, som har öppet 8 ggr per år, men med mycket få besökare 2. 
Stockholmssektionens sammankomster 3. Styrelsemöten, riks och Stockholm 4. 
Distribution av tidning och böcker. Tidigare så sköttes medlemsprodukterna via 
klubbrummet, men detta är idag utlagt på extern partner. Stockholmssektionen kan göra 
som alla andra sektioner och vara på andra ställen. Styrelsemöten i Stockholm kan 
företas hemma eller på andra lokaler. Riksstyrelsen har redan idag flertal möten via 
internet och kan hyra lokal vid behov. För utskick av tidning och bok så kan tjänsten 
köpas in direkt av tryckare, Klubben kan spara pengar på detta sätt. Det lager 
(arkivexemplar av tidning och böcker samt gammal bokföring) som finns idag måste 
kunna lösas för en mycket billigare penning än vad klubbrummet kostar idag. Förslaget 
lyder: Säg upp klubblokalen och avyttra de inventarier som finns i denna. 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen anser att förslaget som sådant är relevant om man bara ser till just nu rådande 
situation. 
Styrelsen anser dock att det är viktigt att man på riksnivå har en fast punkt där man har 
möjlighet att ha en lokal för administration, samlingar och aktiviteter. En avveckling av 
klubblokalen går dessutom stick i stäv mot styrelsens ambition att öka antalet aktiviteter 
centralt och regionalt. Klubblokalen nyttjas även av Stockholmssektionen. Rent praktisk 
skulle en avveckling hämma dessa samlingar och öka administrationen för styrelsen och 
Stockholmssektionen. Över tiden är det även tveksamt om besparingen blir så stor. Det 
senaste året har hyran stigit men bidragsdelen från Svenskt Friluftsliv har stigit mer än 
den hyreshöjning som klubben fått. Hur en uppsägning av hyresavtalet skulle slå mot 
erhållet aktivitetsbidrag är oklart. 
Med hänsyn till dessa faktorer yrkar styrelsen på att förslaget avslås.  
 
 
För styrelsen 
 
 
Peter Jakobsson 
 

Ordförande  
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