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Motivering till motionen
Polyföreningen har genom sin historia haft det olyckliga läget att styrelsen har gjort allt och
medlemmar i övrigt ingenting, vilket har lett till styrelsens utbrändhet, och till att föreningen har
fallit i dvala eller på annat vis varit företrädesvis inaktivt / förvaltande.
Det behövs något som gör det tydligare att medlemmarna har en plats att verka inom föreningen,
och gör dessas verksamhet synlig, både inom och utom föreningen.
Just denna motion fokuserar på tillägg och ändring i existerande stadgar.

Stadgetillägg
Föreslås att lägga till följande stadga före stadgan som beskriver styrelsen, vilket med nuvarande
stadgar innebär att det blir §9. Nuvarande §9 Styrelse och så vidare ”knuffas ned” genom att öka
sitt nummer med 1. Om andra motioner ändrar paragrafernas nummer så anpassas den här
paragrafen till det.
§9 Arbetsgrupper
Arbetsgrupper är kärnan i föreningens löpande verksamheter, både interna för
föreningen och mer utåtriktade.
Varje arbetsgrupp är en sammanslutning av medlemmar för att verka kring ett
specifikt ämnesområde eller verksamhetsområde.
En arbetsgrupp kan formas på initiativ av föreningens medlemmar, med styrelsens,
årsmötets eller ett extra årsmötes godkännande.
En arbetsgrupp kan även formas på initiativ av styrelsen, årsmötet eller extra
årsmöten.
Arbetsgrupperna förväntas vara någorlunda autonoma, men med en öppen
kommunikation med styrelsen och föreningen i stort. Som minimum förväntas
arbetsgrupperna att rapportera vad som pågår till styrelsen med regelbundna
intervall, enligt överenskommelse med styrelsen.

Stadgeändring
Föreslås att ändra i stadgan som avser styrelsens verksamhet. Den faktiskt ändringen är kursiv.
----- Nuvarande stadga ----§9 Styrelse
Föreningens styrelse består minst av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov
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kan även vice ordförande och övriga ledamöter/suppleanter väljas. Vid styrelsens
sammanträden har suppleanterna yttrande- och förslagsrätt. De har enbart rösträtt
då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i
föreningen.
Styrelsens ledamöter väljs för ett år i taget.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar och den
löpande verksamheten samt verkställer årsmötets beslut.
Styrelsen ska sammanträda minst 2 gånger per verksamhetsår. Styrelsen är
beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga
ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då denne är förhindrad,
av vice ordföranden. Styrelsen sammanträder också om minst hälften av styrelsens
ledamöter kräver detta.
----- Ändrad stadga ----§10 Styrelse
Föreningens styrelse består minst av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov
kan även vice ordförande och övriga ledamöter/suppleanter väljas. Vid styrelsens
sammanträden har suppleanterna yttrande- och förslagsrätt. De har enbart rösträtt
då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i
föreningen.
Styrelsens ledamöter väljs för ett år i taget.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar och den
löpande översynen av verksamheten samt verkställer årsmötets beslut.
Styrelsen ska sammanträda minst 2 gånger per verksamhetsår. Styrelsen är
beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga
ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då denne är förhindrad,
av vice ordföranden. Styrelsen sammanträder också om minst hälften av styrelsens
ledamöter kräver detta.
Notering: det finns en annan motion som gör en mer genomgående omskrivning av Styrelseparagrafen, om den blir godkänd är den här stadgeändringen irrelevant och kan bortses från.
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Avslutande kommentar
Det vore rimligt för föreningen och styrelsen att ha önskemål om framtida arbetsgrupper, med
framtagen grov verksamhetsbeskrivning. Möjligen kan man utforma dem som existerande men
ännu overksamma arbetsgrupper, i väntan på att nån eller några medlemmar bestämmer sig för att
vilja vara verksam inom dem.

