Inkomna förslag från medlemmar (motioner) inför årsmöte 2022
Omröstning om inkomna förslag kommer att ske på årsmötet. Nedan hittar ni inkommet förslag och
styrelsens yttrande över förslaget.

1. Motion från Marcus Brodén - Fördelning av budget inför kommande inköp till den nya
lokalen
Bakgrund: I den nya lokalen kommer vi att behöva köpa in mycket utrustning. Vi har en begränsad
budget och kan inte köpa allting vi vill ha. En prioritering måste göras. Med begränsade medel måste
de medlemmar som står för pengarna som föreningen sedan gemensamt handlar med ha ett stort
inflytande.
Förslag: En fördelning av % inköpsbudget (inköpsbudget fastslås av styrelsen) enligt den fördelning
medlemmar respektive sektion har. För att räknas i fördelningen måste man betala både
medlemsavgift och träningsavgift. Exempel: 20 medlemmar på SL, 30 på TL, totalt 50 medlemmar.
20/50 = 0,4 = 40% till SL och 30/50 = 0,6 = 60% till TL. Dessa pengar disponerar sektionen över fritt i
termer av inköp till föreningen. Inköpt utrustning är sedan gemensamt delat av föreningen. Exempel:
Sektion SL köper en eleiko combo rack. Alla medlemmar, både TL och SL, får använda eleiko combo
rack i träningen. Denna fördelning fastslås 1 gång om året eller oftare vid behov såsom vid extremt
stora (mer långvariga) förändringar i medlemsantal, förslagsvis i samband med årsmötet, så länge
som inköp till nya lokalen är aktuella.
Styrelsens yttrande: Styrelsen tycker inte att förslaget ska godkännas. Styrelsen anser att det viktigt
att arbeta med föreningen som en helhet som inkluderar båda sektionerna. Att delegera ansvaret för
inköp av utrustning till de respektive sektionerna riskerar i alltför stor omfattning att splittra snarare
än ena föreningens sektioner. Den utrustning som köps in bör köpas till hela föreningen och tillhör
alla. Medlemmarna i föreningen tillhör föreningen och inte sektionerna i första hand, även om
sporterna är olika. Behoven och medlemsantalet kommer variera över tid och det övergripande
ansvaret för att göra för föreningen nödvändiga inköp bör fortsatt ligga på styrelsen. Det kommer
alltid ges möjligheter för föreningens samtliga medlemmar att komma med förslag som beaktas vid
t.ex. inköp av utrustning.

