Propositioner och motioner till
Nyköpings Segelsällskaps årsmöte
22 november 2021.

Proposition 1. Investering i Sublift
Nuvarande upptagningssystem är baserat på ett system med Sublift, även kallad slamkrypare. Det var ett
beslut som låg till grund för 2018 års investering i en ny ramp, eftersom det är definierande för rampens
utformning och vinkel.
Den nuvarande maskinen börjar bli till åren och är relativt dyr i drift, framförallt i fråga om reparationer och
underhåll. Samtidigt har det kommit nyare modeller som har väsentligt bättre funktioner som inte bara
underlättar och gör arbetet smidigare, utan också säkrare och vissa modeller kan även röra sig i sidled.
Redan vid anskaffningen av den nuvarande maskinen var utgångspunkten att det skulle vara en tillfällig
lösning. Som många gånger tidigare händer det att det tillfälliga blir permanent. Frågan har emellertid varit
aktuell länge och under det gångna verksamhetsåret initierade styrelsens en process för att förvärva en
begagnad Sublift, men en annan köpare hann dessvärre före.
Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna att en Sublift införskaffas, och att de nuvarande maskinerna
avyttras, under förutsättning att lämplig finansiering kan säkerställas. Investeringsutgiften, netto efter att
nuvarande maskiner säljs, kan uppgå till cirka en miljon kronor. Styrelsen föreslår emellertid inte att
årsmötet anslår exakta medel, utan delegerar till styrelsen att besluta om eventuella objekt eftersom
marknaden i Sverige är relativt begränsad och att varje objekt måste bedömas för sig.
Förslag till årsmötet
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att

uppdra åt styrelsen att genomföra investering i en Sublift och säkerställa lämplig finansiering

Motion 1. Tillsättande av arbetsgrupp
Bakgrund
Det är i föreningslivet inte ovanligt att man har skilda uppfattningar om hur olika verksamheter bör bedrivas
samt hur uppkomna frågor skall hanteras. Normalt sett är detta enbart av godo och är ofta upphov till
trevliga diskussioner som leder verksamheten framåt.
Dock har det en längre tid rått viss turbulens i vår förening. Detta i frågor som på olika sätt berör oss alla. Ett
par ständigt återkommande frågor är Broken och Varvet. Jag skulle kunna nämna flera men dessa två är de
största och ständigt återkommande frågorna.
Det kan inte fortsätta på det här sättet. Det är så många som under årens lopp har gjort/gör ett fantastiskt
arbete. Både de, övriga medlemmar och inte minst vårt anrika 130-åriga segelsällskap förtjänar mycket
bättre än såhär.
Förslag
Med anledning av ovanstående föreslår jag att:
– årsmötet utser en arbetsgrupp vars uppgift skall vara att se över sällskapets hela verksamhet såsom:
organisation, verksamhetsgrenar, stadgar m.m.
Denna grupp skall förstås vara helt fristående från styrelsen och resultatet redovisas på ett allmänt möte eller
ett extra årsmöte.
Nyköping 2021-10-22
Bernt Eklund
Medlem 2773

Styrelsens svar
Motionären adresserar viktiga frågor om hur Sällskapets verksamhet ska ledas och organiseras. Det är inte
ovanligt att det finns olika uppfattningar om verksamhetens mål och inriktning, och det är en av styrelsens
viktigaste uppdrag att hålla ihop föreningen samtidigt som man driver och utvecklar verksamheten.
Årsmötet år 2018 uppdrog till styrelsen att göra en översyn av stadgarna, vilket också skedde och årsmötet
beslutade 2019 om nya stadgar. I dessa framgår vad som är föreningens ändamål och vilka verksamheter
som ska bedrivas.
Styrelsen menar därför att föreningen relativt nyligen sett över sällskapets hela verksamhet och att det sedan
dess inte uppstått ett behov att göra det en gång till. Däremot anser styrelsen att det finns andra insatser som
kan förbättras, till exempel informationen till medlemmarna när den nya hemsidan lanseras och att styrelsen
till kommande årsmöten bör lämna förslag på verksamhetsplan för det kommande året.
Förslag till årsmötet
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att

avslå motionen

Motion 2. Stadgeändring: Valberedningens sammansättning
Nyköping 2021-10-21
Motion om ändring av stadgar för Nyss avseende styrelsens representant i valberedningen.
Idag står det i våra stadgar under punkt 18 att:
- 18 Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en (1) utses till ordförande och en skall vara
styrelsemedlem
Detta borde ändras till att ”kravet” på att en skall vara styrelsemedlem tas bort i enlighet med god föreningssed.
En mindre ändring, men viktigt ur ett demokratiskt perspektiv för föreningens bästa.
//Henric Lundblad
Se även bilaga på nästa sida

Styrelsens svar
Att en representant från styrelsen ingått i valberedningen har länge varit praxis i Sällskapet och att det
många gånger varit värdeskapande. Vid de allra flesta tillfällen handlar valberedningens uppdrag framförallt
om att hitta kandidater som vill åta sig uppdraget och att få ihop ett komplett förslag, det har mindre ofta
handlat om att behöva rangordna eller sålla bland kandidater.
Beslutet om valberedningens sammansättning har fattats i full transparens av årsmötet som är Sällskapets
högsta beslutande organ. Därför torde det inte ha varit en demokratisk brist. Inte desto mindre har
motionären rätt i att det inte fullt ut är förenligt med god föreningssed och därför bör motionen bifallas.
Styrelsen anser vidare att det har varit bra att valberedningen har haft en kontaktperson i styrelsen som kan
bistå med uppgifter och lämna förslag på nya kandidater, men att denne inte formellt ska ingå i
valberedningen med rösträtt. Det står årsmötet fritt att välja vem man önskar till valberedningen, och väljs
inte en styrelseledamot så bör styrelsen utse en kontaktperson för att underlätta arbetet.
Styrelsen anser också att det är värdefullt om valberedningens arbete formaliseras något. För kommande
verksamhetsår bör valberedningen anta en beskrivning av sitt eget arbete som publiceras på hemsidan. Till
kommande årsmöte bör förslag på en arbetsbeskrivning tas fram som årsmötet får ta ställning till.
En stadgeändring kräver beslut på två årsmöten, och om motionen bifalls måste antingen ett ordinarie eller
extra årsmöte fatta ett likalydande beslut för att stadgan ska ändras.
Förslag till årsmötet
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att

bifalla motionen – var med ny Kap 7, §7 punkt 18 blir följande:
Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en (1) utses till ordförande och en
skall vara styrelsemedlem

att

uppdra åt valberedningen att utveckla en arbetsbeskrivning, som presenteras på Sällskapets
hemsida, samt att till kommande årsmöte föreslå lämplig arbetsbeskrivning

Bilaga till motionen.
Saxat från internet
Valberedningen
Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden,
aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.
De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist
på viss kunskap eller erfarenhet. Läsa protokoll från styrelsemöten och kanske delta på styrelsemötena är
två lämpliga metoder. Vissa föreningar har diskussionsforum på Internet som kan vara lämpliga för valberedningen att följa. Detta för att vara uppdaterade om vilka samtal som förs i föreningen. Att tala med
medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del
av valberedningens arbete.
Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen
söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar
med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis
som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.
Det underlättar valberedningens arbete om det finns riktlinjer för hur de ska verka i föreningen. De som
väljs av årsmötet till att sitta i valberedningen måste ha kännedom om vad det innebär. I många föreningar har valberedningen fler arbetsuppgifter än att ge förslag på personer till förtroendeuppdrag. Det
kan vara att med styrelsen förbereda årsmötet genom att finna lämpliga personer som kan sitta i presidiet: dvs. vara mötesordförande och mötessekreterare. Uppdrag för valberedningen kan också vara att
komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, som ledare för olika utskott eller representanter till olika samarbetsgrupper.
Kan styrelseledamot sitta i valberedningen?
Fråga: Kan/bör samma person vara medlem i både valberedning och styrelse?
Voluntarius svar: Enligt god föreningssed kan en styrelseledamot inte samtidigt sitta i valberedningen.
Det är alltså inte tillåtet. Det är inte olagligt, men betraktas som odemokratiskt. Däremot är det mycket
vanligt och praktiskt lämpligt att en styrelseledamot som just avgått blir invald i valberedningen.

