
Motion till SSA:s årsmöte

Bakgrund
Under april och maj 2020 har två av styrelsens fem ledamöter avgått. Eftersom något årsmöte inte 
hölls i april så kunde SA6RTJ Bernt Eriksson inte formellt väljas in i styrelsen utan adjungerades 
till dess ett årsmöte kan bekräfta valet.

Lydelsen i föreningens stadgar paragraf 16:1 är

Om styrelsen kallas senast 15 dagar före styrelsemöte är den beslutsmässig om minst tre (3) 
ledamöter deltar; i övriga fall krävs att hela styrelsen deltar.

Om ytterligare två ledamöter lämnar sitt uppdrag innan föreningen hinner genomföra det uppskjutna
årsmötet så går det att tolka stadgarna som att styrelsen fortfarande är beslutsmässig eftersom det 
räcker att ”hela styrelsen deltar” vid styrelsemötena.

Även efter det uppskjutna årsmötet så är styrelsen decimerad till årsmötet 2021.

Vad gäller fyllnadsval säger stadgarna paragraf 13:9 att

Om styrelsen anser att fyllnadsval inte kan vänta till nästkommande årsmöte skall 
valberedningen agera på motsvarande sätt som ovan och ett extra årsmöte inkallas.

Personligen anser jag det märkligt att inte revisorerna nämns i 13:9.

Lösning
En lösning på de problemen som jag beskriver ovan och som inte enbart behöver uppkomma i 
samband med en pandemi är att årsmötet också väljer styrelsesuppleanter som ersättning för 
ledamöter som lämnar styrelsen i förtid eller som på annat sätt inte längre kan fullgöra sitt uppdrag.

Självklart borde också revisorerna ha rätten att kalla till extra årsmöte för fyllnadsval, min 
uppfattning. 
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Yrkande

Yrkande 1:

Jag yrkar att stadgarna ändras så att vi inför suppleanter som är beredda att träda i tjänst om ledamot
lämnar sitt uppdrag i förtid enligt följande:

Paragraferna 13:1-3 ändras så att paragrafernas lydelse ”om vakans uppstår sker fyllnadsval, om så 
är möjligt, året därpå” stryks

Införande av paragraf 13:3b med lydelsen

Val av tre (3) styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år. Om styrelseledamot lämnar styrelsen i 
förtid lottas genom revisorernas försorg vilken suppleant som ska träda i tjänst. Styrelsen har om 
suppleant ska ersätta någon av befattningarna ordförande, vice ordförande eller kassaförvaltare att 
själv konstituera sig. Om vakanser i styrelsen uppstår och det inte finns suppleanter att tillgå sker 
fyllnadsval, om så är möjligt, året därpå.

Yrkande 2:

Jag yrkar att stadgarnas paragraf 13:9 ändras till följande lydelsen

Om styrelsen eller revisorerna anser att fyllnadsval inte kan vänta till nästkommande årsmöte skall 
valberedningen agera på motsvarande sätt som ovan och ett extra årsmöte inkallas.

Stockholm den 4 juni 2020

SM0RUX Pontus Falk
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