
MOTION till HSB Malmö Ek.för. ordinarie årsstämma 2009

Undertecknad medlem i HSB Malmö - bospargruppen - får härmed lämna

nedanstående motion att behandlas vid årsstämman.

Bakgrund

Vid 2008 års ordinarie föreningsstämma behandlades ett stort antal motioner.
Vid samma stämma antogs stadgeändringar vilka bl a ger andra medlemmar än
fullmäktigeledamöter mÖjlighet att ge in motioner samt att även IIförsvarall

dessa. Någon regel som begränsar omfattningen av antalet motioner saknas.

Systemet med alla medlemmars rätt att lämna in motioner ger möjligheter till
missbruk. Ett sätt att försöka komma tillrätta med detta är att begränsa
motionsrätten till att gälla enbart för fullmäktigeledamöter. Detta
tillvägagångssätt, med representativ medlemsdemokrati där i demokratisk
ordning valda fullmäktige utövar alla stämmans befogenheter inkluderande
motionsrätten, är vanligt i stora medlemsorganisationer. Den s.k.
kommunprincipen på detta område får i så fall tillämpas och medlem som inte
är fullmäktig får då motionera genom sina valda stämmoombud.

Ett annat sätt att försöka stävja möjligheten till missbruk av
medlemsdemokratin är att låta alla medlemmar ha motionsrätt, med rätt att
IIförsvarall sina motioner, är att i stadgarna ta in en regel som begränsar
möjligheten att få ett onormalt stort antal motioner behandlade. En sådan
begränsningsregel- för medlem som inte är fullmäktig - skulle kunna sättas vid
högst tre motioner vid varje stämma.

Yrkande

Jag yrkar i första hand

att endast fullmäktig ges rätt att få motioner behandlade.

Detta innebär att tredje stycket i § 15 ändras. Följdändring blir, om stämman
antar förslaget, även nödvändig i inledningen till § 19.

Jag yrkar i andra hand

att i stadgarnas § 15 tas in följande text gällande begränsning av antalet
motioner som kan behandlas från medlem som inte är fullmäktig:



" § 15....... Medlem, som inte är fullmäktig, äger rätt att få högst tre motioner
behandlade vid stämman".

Skulle stämman bifalla förstahandsyrkandet blir lydelsen i stadgarnas
paragrafer 15 resp. 19 enligt följande:

"§ 15.

Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar.

Föreningsstämmans befogenheter ska helt utövas av fullmäktige.

Yttrande-, förslags- och rösträtt utövas av valda fullmäktigeledamöter.

Vidare får styrelseledamot, vd, revisorer, ledamot i utskott samt representant
för HSB Riksförbund närvara, yttra sig och till protokollet anteckna sin mening."

Fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma,
ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång."

Skulle stämman bifalla andrahandsyrkadet blir lydelsen i stadgarnas paragraf 15
enligt följande:

"§ 15.

Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar.

Föreningsstämmans befogenheter ska helt utövas av fullmäktige.

Yttrande-, förslags- och rösträtt utövas av valda fullmäktigeledamöter. Medlem
som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman {motionär} har
yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.

Medlem som inte är fullmäktig äger rätt att få högst tre motioner behandlade
vid stämman.

Vidare får styrelseledamot, vd, revisorer, ledamot i utskott samt representant
för HSB Riksförbund närvara, yttra sig och till protokollet anteckna sin mening."
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