
Motion till MBKS föreningsstämma 2019 avseende föreningens ekonomi.

Bakgrund

Trots att föreningen vuxit så starkt på senare år och numer omsluter betydande belopp 
har inte budgetering och redovisning utvecklats särskilt mycket. MBKS är en ideell 
förening. D.v.s. intäkter som genereras skall återföras i verksamhet som kommer 
medlemmarna till godo. Ju större dessa intäkter är desto viktigare är det att hanteringen 
av desamma omges med total transparens. En tung börda läggs idag på 
verksamhetsgranskaren att för medlemmarnas räkning kunna bedöma om medlen under 
verksamhetsåret av styrelsen använts optimalt och i medlemmarnas intresse.

Förslag

I syfte att öka transparensen i den ekonomiska hanteringen föreslås att stämman skall 
besluta följande:

1. Styrelsen skall göra en medlemsenkät för att ta reda på vad medlemmarna vill ha ut av sitt 
medlemskap i föreningen.

2. Med enkätresultatet som grund skall styrelsen utarbeta en vision och mål för 
klubbverksamheten. 

3. Med målen som grund skall styrelsen utarbeta en verksamhetsplan för budgetåret som
skall ligga till grund för det ekonomiska budgetarbetet. Denna plan skall redovisas för 
medlemmarna i god tid före föreningsstämman.
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Styrelsens yttrande:

Vår klubb har, som motionären konstaterar haft en mycket snabb utveckling de senaste 
åren, och i takt med denna har budgetering och redovisning av kvartals- och årsrapport 
anpassats till en professionell standard som större bolags rutiner. Resultat och 
balansräkning siffror redovisas löpande per kvartal till styrelse och 
verksamhetsgranskare samt årsvis vid föreningsstämman och i en separat bilaga som 
medföljer MB-journalen. Numera har klubben dessutom anlitat en auktoriserad revisor 
för att öka säkerheten i redovisningen.

Motion/ förslag 1: För att öka transparensen ytterligare tillstyrker styrelsen att en enkät 
görs via MB-journalen för att få medlemmarnas åsikter och förslag belysta. Tillstyrkes!

Motion/ förslag 2: Klubbens vision och mål finns tydligt angivna i föreningens stadgar 
och styrelsen ser inget behov av att i nuläget utveckla dessa ytterligare. Avslås!

Motion/ förslag 3: Klubbens verksamhet utgörs huvudsakligen av de träffar som sker i 
regionerna samt den årliga Stora MB-träffen. Därtill utgör medlemstidningen MB-
journalen en stor del av verksamheten. Dessa verksamheter löper sedan många år 
enligt fastlagda planer och kostnaderna för dessa är väl kända och budgeteras med hög
precision. Enligt föreningens stadgar redovisas resultat och budget för dessa 
verksamheter för medlemmarna senast 14 dagar före stämman på klubbens hemsida 
och styrelsen ser inget behov av att ändra dessa rutiner. Avslås!


