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Motion om ändring av Kryssarklubbens stadgar av Torbjörn Berg  

 

Styrelsen yttrande 

Förslagsställaren anser att delar av §13 om valberedningen och §14 om valordningen kan tas bort utan att 
påverka något väsentligt för att förenkla stadgarna. Styrelsen anser att det är viktigt att valberedningens 
arbete och valordningen regleras i stadgarna. Detta för att föreningsdemokratin ska säkras och att det 
aldrig får finnas några tvivel hur valen har gått till. Om man istället reglerar detta i lättändrade 
instruktioner kan det resultera i onödiga diskussioner framförallt på årsmöten. Styrelsen anser att det är 
viktigt att varje ändringsförslag behandlas var för sig för tydlighetens skull. 

§13 Valberedning (sidan 5 i stadgarna) 

Kryssarklubbens Rådslag på våren skall nominera fem ledamöter till valberedning. (motionären föreslår att 

meningen tas bort) 

 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen anser att det är bra att vårens rådslag nominerar valberedning. Däremot så står det redan i §10 

att vårens rådslag ska nominera fem ledamöter till årsmötet.  Så meningen är onödig att ha med igen. 

Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla denna strykning. 

§13 Valberedning (sidan 5 i stadgarna) 

Medlem som är röstberättigad kan lämna kandidatförslag. Sådant namn skall vara inlämnat senast den 15 

oktober till riksföreningens kansli för att upptas på listan över valbara namn. Den nominerade skall vara 

tillfrågad. (motionären föreslår att stycket tas bort) 

 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen anser att eftersom skrivelsen redan är med i §14 kan stycket tas bort. Att ha med samma text två 

gånger är onödigt. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla denna strykning. 

 

§14 Valordning (sidan 5-6 i stadgarna) 

Valberedningen skall senast den 1 augusti ge förslag till kandidat/er till: (motionären anser att datumet ska 

strykas)  

 

Rådslagets förslag till valberedning skall föreligga senast den 1 augusti.(motionären anser att meningen ska 

strykas) 

 

Den här frågan har varit uppe till diskussion tidigare. Då kom man fram till att det är viktigt för 

föreningsdemokratin att valberedningen och rådslaget i tid publicerar sina förslag så att medlem kan 

lämna egna förslag om man inte är nöjd med förslagen.  

 

Styrelsen anser däremot att skrivelsen i §14 om att förslag ska vara publicerade senast den 20 september  

i medlemstidning  och på webben är tillräckligt.  

Med tanke på den digitala utvecklingen så borde publicering på webben vid utsatt tidpunkt vara tillfyllest 

för föreningsdemokratin. Styrelsens anser att det borde stå ”medlemtidning eller webben”. Med en sådan 

ändring blir inte På Kryss manusstoppdatum avgörande för publiceringarna. Exempelvis så väntar På  
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Kryss redaktionen den 15 oktober på att skicka tidningen till trycket. Om medlemsförslagen kan 

publiceras på webben så kan På Kryss ges ut tidigare under oktober vilket är önskvärt framöver. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla dessa strykningar och föreslår att kretstidning och webben ändras 

till medlemstidning eller webben. 

 

Medlem som är röstberättigad kan senast den 15 oktober till valberedningen lämna kandidatförslag till 

alla val vid årsmötet. Sådant förslag får inte uppta fler namn än som anges i §§ 13 och 14. (motionären 

föreslår att ”till valberedningen” stryks) 

Styrelsen anser att texten som föreslås strykas mycket riktigt är felaktig.   

Styrelsens föreslår årsmötet att bifalla strykningen och föreslår årsmötet att ersätta texten med ”till 

kansliet”.  

Valberedningen skall upprätta en lista över kandidatförslag från medlemmarna. (motionären föreslår att 

meningen stryks) 

Styrelsen anser att texten som föreslås strykas mycket riktigt är felaktig och ska ersättas med texten 

”Kansliet skall upprätta en lista över kandidatförslag från medlemmarna.”.   

Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla denna strykning och ersätta texten med ”Kansliet skall 

upprätta en lista över kandidatförslag från medlemmarna”. 

§14 Valordning (Röstningsförfarande sidan 6 i stadgarna) 

När röstsedel upptar flera namn än som skall väljas i viss mandatgrupp skall den röstande upplysas om att 

stryka så många namn att antalet kvarvarande namn efter strykning är högst lika med antalet valbara i 

respektive mandatgrupp. 

Den här delen av texten känns övertydlig och onödig. Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla denna 

strykning 

 Röstsedlarna samlas in och de två utsedda rösträknarna räknar rösterna. 
 Resultatet redovisas i mötesprotokollet. 
 
Den här delen av texten känns övertydlig och onödig. Styrelsens föreslår årsmötet att bifalla denna strykning. 
 
 Röster kasseras enligt följande: 

Valkuvert, med röstsedlar, där den röstandes namn inte kan tydas, röstsedel med fler kvarvarande efter 
strykning än de som för viss mandatgrupp skall väljas, röstsedel med tillskrivna namn. Kasseringarna 
skall noga protokollföras. 

 Den/de som har högst röstetal utses. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 Om inga motkandidater finns kan val ske utan rösträkning. 

 
(motionären föreslår att all text som är kursiv stryks) 
 
Styrelsen anser att det är viktigt för mötesordningen och demokratin att information hur röstningen ska 
gå till finns med i stadgarna. Vi ser inte att dessa texter skapar några problem eller har behov av att ändras 
eller kompletteras.  

Styrelsen föreslår därför årsmötet att avslå dessa strykningar. 


