
Motion till MBKS Föreningsstämma 2019 avseende förbättrat röstningsförfarande

1. Bakgrund

När grunden till MBKS en gång i tiden lades var medlemsantalet begränsat till 300. Idag är vi 
närmare 5000 medlemmar. Antalet föreningsstämmodeltagare har varit relativt konstant, 
mellan 30 – 50, ända in till våra dagar. Att endast 50 av 5000 medlemmar skall kunna helt 
förändra stadgar och villkor för klubbens existens är diskutabelt med avseende på 
medlemsdemokrati. Rösträttsreglerna har likväl inte ändrats på alla år.

Mobiltelefoner är idag var mans egendom. Fullt utnyttjad har detta verktyg potential att inte
bara revolutionera kontakt mellan medlemmar via exempelvis medlemsmatrikel i mobilen. 
Det skulle även kunna bidra till att stärka medlemsdemokratin genom att nyttjas som en 
kanal för röstning på föreningsstämman.  Därvid skulle dessutom det sedan länge ifrågasatta
förfarandet med ombudsröstning naturligt bortfalla.

Informationsflödet inför föreningsstämman haltar idag och skulle behöva styras upp för att 
ge medlemmarna praktisk möjlighet att inkomma med motioner samt ta del av andras 
motioner och styrelsens propositioner i god tid före stämman.

2. Förslag

Informationsflöde

Stämman föreslås besluta att:

1. Kallelse till stämman skall utgå till medlemmarna i MBJ nr 4 föregående år.

2. Motioner och propositioner till stämman skall inkomma till MBJ-redaktionen före 
manusstopp gällande MBJ nr.1 och publiceras i denna utgåva.

 Mobilapp

Stämman föreslås besluta att styrelsen vid utvecklingsarbete av en klubbspecifik mobilapp 
skall inkludera funktioner för dels identifiering via Mobilt BankID dels röstning till 
föreningsstämman. Mål är att denna App skall kunna användas till nästa föreningsstämma.

Stadgeändring 

Stämman föreslås besluta att i stadgarnas §17, röstning via fullmakt, tas bort.

Hindås i januari 2019

Lennart Stålfors



Styrelsens yttrande:

Kallelsen till stämman annonseras redan i MBJ nr 4, dock utan att ange alla detaljer. 
Styrelsen ska undersöka om möjlighet finns att få fram all information som behövs för att 
kunna presentera detaljer såsom plats och datum för stämman inför nr 4 av MBJ. Dock kan 
varken motioner eller ekonomiska rapporter delges i detta skede.

MBJ är inte ett forum för motioner. Däremot trycks en bilaga som bifogas nr 1 av tidningen. 
Denna tidning har deadline för material den 31 januari och enligt klubbstadgarna ska 
motioner inkomma senast den 28 februari. Därför är det omöjligt, med nuvarande stadgar 
att publicera motioner i tidningen. 

Med hänsyn till ovanstående avstyrker styrelsen motionen från Lennart Stålfors.

Röstning via fullmakt är ett sätt att öka medlemsdemokratin inom klubben. Medlemmar som
inte har möjlighet att närvara personligen vid stämman kan ges möjlighet att göra sin 
stämma hörd via annan medlem som deltar vid stämman. 

Med hänsyn till ovanstående avstyrker styrelsen motionen om stadgeändring från Lennart 
Stålfors. Däremot tillstyrker styrelsen hans förslag att inför Föreningsstämman 2020 
utreda möjligheten att kunna delta vid stämman via digitalt hjälpmedel där medlemmens 
identitet säkerställs.
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