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Bilaga förslag från medlemmar 2018  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Förslag nr 1) Behandling av förslag från medlem om återinförande av tryckt matrikel. 

Förslag nr 2) Behandling av förslag från medlem om nya stadgar för utmärkelser. 

 

Förslag 1) Återinförande av tryckt matrikel. 

Undertecknad föreslår att SXK:s bibel, matrikeln återkommer i tryckt form.  

Skulle det vara ekonomiskt ogenomförbart så borde det gå att få den vartannat år. 

Är det fortfarande omöjligt föreslår jag att årsboken får stå över vartannat år!! 

Har i sommar legat vid SXK-bojarna i Vänern (Lurö, Gaperhult, Flåvik och Stavik) där är 

det mycket dålig mottagning.  

Med vänlig hälsning, Claes Göran Borg, Medlemsnummer: 113130 

 

Styrelsens yttrande till förslaget om återinförande av en tryckt matrikel. 

Styrelsen anser att fördelarna med den digitala matrikeln överväger de eventuella 

nackdelarna.  

I den tryckta matrikeln blev fontstorleken så liten att många fick använda 

förstoringshjälp för att kunna läsa texten.  Ett annat problem var att informationen 

snabbt blev gammal. Nya medlemmar blev inte införda förrän upp till ett år efter sitt 

inträde.  Medlemmar som begärt utträde kunde vara kvar i matrikeln upp till två år efter 

sitt utträde.  Kostnaderna för att trycka upp och skicka ut matrikeln uppgick år 2016 till 

370 000 kr. 

Med den digitala matrikeln uppdateras medlemsinformationen varje vecka både när det 

gäller inträde och utträde. Texten kan enkelt förstoras på dator, läsplatta eller mobil 

utan problem. Den digitala matrikeln är även sökbar på ett annat sätt. Medlemmar 

behöver inte koppla upp sig när man vill läsa i matrikeln. Matrikeln kan laddas ner på 

dator, läsplatta eller i undantagsfall en smartphone innan man åker iväg. Problemet kan 

vara att vi inte tydligt nog informerat och underlättat för medlemmarna att hitta, ladda, 

ner och söka i matrikeln. Kostnader för den digitala matrikeln har under år 17-18 

uppgått till 67 000 kr.   

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen och att styrelsen ser till att tydligare 

information och instruktioner finns på webben och publiceras i På Kryss för att 

underlätta för medlemmar att ladda ner och använda den digitala matrikeln.       
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Förslag nr 2) Nya stadgar för utmärkelser. 

Rolf Meurling och Hugo Tiberg föreslog hösten 2017 att stadgarna skulle ändras. 

Ärendet hann inte bli färdigbehandlat till 2017 års årsmöte. Ärendet tas därför upp vid 

årsmötet 2018.  

Styrelsens yttrande på förslaget om ändring av stadgarna:  

Styrelsen har gått igenom förslaget och beslutar att föreslå årsmötet att bifalla förslaget 

till nya stadgar för utmärkelser. 

Se bilaga: Stadgar för utmärkelser, förslaget presenteras med nuvarande utmärkelse 

stadgar till vänster och nya stadgar enligt förslaget till höger.   

 

 


