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Proposition om förtydligande av stadgan avseende anonym motionsrätt
Syfte
Enligt föreningens nuvarande stadgar har alla medlemmar i föreningen, samt inspektor och
proinspektor rätt att lämna motion till stämman. Det framgår inte av stadgan om det är möjligt för de
med motionsrätt att lämna motion anonymt. Detta har lett till att personer som frågat styrelsen om
denna möjlighet vid olika tidpunkter har fått olika svar. Den otydliga bilden som styrelsen har
förmedlat är olycklig och kan ha lett till att personer som önskat lämna motion valt att inte göra det.
Styrelsen anser därför att det är nödvändigt att förtydliga stadgan avseende möjligheten att lämna
anonyma motioner.
Frågan huruvida det ska vara möjligt att lämna anonyma motioner är ytterst en avvägning mellan alla
medlemmars intresse av att utöva sin motionsrätt utan att bli ifrågasatt eller särskilt utsatt för sin åsikt,
och säkerhetsaspekten i att motioner verkligen lämnas av personer med motionsrätt. Styrelsen anser att
det är viktigt att alla motionsberättigade som önskar se en förändring inom föreningen ska våga
framföra sina förslag och synpunkter till stämman. För att kunna göra det utan att vara rädd för att bli
utsatt för baktalande eller andra kränkningar bör det vara möjligt att lämna motioner anonymt. Att
dessa eventuellt tappar i trovärdighet och styrka är en risk som den motionsberättigade själv bör få ta
ställning till. Det är alltid stämman som tar ställning till motionerna, och där får endast personer vars
medlemskap är styrkt rösta. Därför bör inte en anonym motionsrätt innebära en möjlighet för någon att
”kuppa” föreningen.
Å andra sidan anser styrelsen ändå att det är viktigt att säkra att motioner inte lämnas av personer utan
motionsrätt. Även om motionsrätten inte innebär en möjlighet att kuppa föreningen så är det tänkbart
att personer utanför föreningen skulle försöka lämna motioner i syfte att störa eller förhala stämman.
Det är därför styrelsens uppfattning att det bör finnas en säkerhetsregel som säkerställer att motioner
endast lämnas av personer med motionsrätt. Styrelsen anser att detta görs bäst genom att motionärens
motionsrätt styrks av andra motionsberättigade som inte är anonyma. För att säkerställa att motioner
inte skickas in endast med syfte att störa/förhala stämman anser styrelsen att det bör krävas att två
personer som själva har motionsrätt styrker att motionen är lämnad av någon med motionsrätt för att
den ska tas upp på stämman. För att effektivisera stämman föreslås att styrkandet sker innan stämman
och då görs inför styrelsen.

Styrelsen föreslår därför:
Att under punkt 4.6 i stadgan införa ett fjärde stycke med följande lydelse:
”Person med motionsrätt äger rätt att lämna motionen anonymt. Motionen ska i så fall lämnas enligt
första stycket. För att motionen ska tas upp till behandling på stämman krävs att två personer med
motionsrätt inför styrelsen styrker att motionen är lämnad av någon som har motionsrätt. Ett sådant
styrkande ska ske senast två dagar innan stämman. När motionen tas upp till behandling ska den läsas
upp av stämmans ordförande.”
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