
MOTION NSK-2 TILL STFF ÅRSMÖTE 2023

ÖKA FÖRENINGSENGAGEMANG PÅ ÅRSMÖTEN

BAKGRUND

Att medlemmar deltar på årsmöten är en central del i en fungerande

förenings- och förbundsdemokrati. Innan årsmöten är möjligheten att

skicka in motioner ett viktigt verktyg för medlemmarna att kunna göra

sina röster hörda och påverka verksamheten. Att underlätta för föreningar

att skicka in motioner till årsmötet ligger således i allas intresse. På StFFs

årsmöten de senaste tre åren har dock inga motioner inkommit.

FÖRSLAG

Att kunna bidra med motioner till Stockholms Fotbollförbunds årsmöte är

en viktig del i att medlemsföreningar ska känna sig delaktiga i förbundets

verksamhet och ha en möjlighet att påverka förbundets inriktning. Idag

ligger sista datum för motioner över tre månader innan årsmötet, vilket

kan medföra att flera föreningar missar att lämna in motioner i tid. Vidare

bör styrelsen kunna behandla inkomna motioner på kortare tid än tre

månader.

Vi anser även att det bör ligga i förbundets uppdrag att verka för fler

motioner, något som vi vet om att förbundet redan uppmanar till via sin

hemsida men det innan kallelsen till årsmötet skickats ut. Vi föreslår därför

att kallelsen till årsmötet ska  skickas ut innan motionsstoppet, då den kan

agera som en automatisk påminnelse till föreningar att inkomma med

motioner. Vi uppmanar StFF att i samband med detta belysa sista datum

för att skicka in motioner.

YRKANDEN

Vi yrkar härmed på att årsmötet beslutar:



Att1 justera stadgarnas 2 kap. 4 § första stycke till:

“Årsmötet äger rum årligen senast 14 dagar före SvFF:s årsmöte på tid och

plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen

genom publicering på StFF:s hemsida, SvFF:s officiella kungörelseorgan

samt genom brev eller elektronisk post till föreningarna senast tre veckor

före mötet den 31 december föregående år.”

Att2 justera stadgarnas 2 kap. 5 § till:

“Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda

senast den 1 december 15 januari. Rätt att inge förslag tillkommer inom

StFF röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening.

Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande.

Föreningens motion samt utlåtande ska vara undertecknat av föreningens

firmatecknare.”
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