Mölndal 2016-12-13
Motion till SAASDC förbundsstämma 2017

Tid för kallelse och utskick av handlingar till squaredansföreningens årsmöte.
Grunden till motionen ligger i ett önskemål från en medlem om att ändra föreningens stadgar till att omfatta
tiden för utskick av årsmöteshandlingarna. Det fick oss att tänka efter och inse att det skulle innebära
omständliga ändringar i flera paragrafer. Och, om vi har behov av att ta tag i den här frågan har vi med största
sannolikhet är av intresse för många andra föreningar också.
Tiden för föreningarnas årsmöten regleras vanligen i föreningarnas stadgar och brukar infalla så snart det är
möjligt efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmötet skickas ut i god tid innan mötet och i våra stadgar står
kallelsen skall skickas till senast tio dagar innan årsmötet. Det står också att valberedningen skall lämna sitt
förslag senast åtta dagar innan årsmötet. Detta betyder i sin tur att det i vårt fall är omöjligt att skicka ut
kompletta handlingar tidigare än en vecka innan årsmötet, vilket är alldeles för kort enligt god föreningssed.
Alla medlemmar skall ha möjlighet att delta och hinna sätta sig in i de ämnen som skall avhandlas på mötet.
SAASDCs klubbhandbok innehåller ett förslag på stadgar där kallelse och föredragningslista skall skickas ut
senast 21 dagar före årsmötet men inget om övriga handlingar.
En annan aspekt av frågan är att årsmötet ofta beslutar om medlemsavgiften och när den skall vara betald.
Detta kan också ha stor påverkan på likviditeten i föreningen. Ett tidigt årsmöte innebär att det kommer in
pengar på kontot tidigt och vice versa.
Dilemmat: Efter räkenskapsårets slut står behovet av ett tidigt årsmöte i konflikt med behovet av tillräcklig tid
för granskning av handlingarna. Resultatet blir minimalt med tid för styrelse och förtroendevalda att förbereda
möte och dokument.
Frågan är komplex och innan man inför stadgeändringar behöver problematiken tänkas igenom noggrant.
Stadgarna skall vara tydliga och göra det lätt att göra rätt.
En klubb i vårt närområde har löst likviditetsproblemet genom att besluta om medlemsavgiften vid ett separat
medlemsmöte i god tid före räkenskapsårets slut.

Vi föreslår att stämman röstar i frågan:
Finns det behov av centrala riktlinjer för hur föreningarnas stadgar skall formuleras avseende kallelse
och årsmöteshandlingar för att följa god föreningssed?
Ett bifall innebär att förbundsstyrelsen ges uppdraget att:
1.
2.
3.

Sätta sig in i problematiken,
Yttra sig i frågan samt,
Uppdatera klubbhandbokens förslag på stadgar med väl genomtänkta formuleringar.

Ett avslag innebär att frågan ändå har lyfts och att alla styrelser rekommenderas att skicka ut sina handlingar så
långt före årsmötet det är praktiskt och möjligt utan att äventyra kvalitén på arbetet.
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