MOTIONER – LILITH EVES ÅRSMÖTE 2018
STADGEÄNDRINGAR
1. Ta bort stödmedlemskap
Syftet med stödmedlemskap har bland annat varit att föreningen ska få större räckvidd och nätverk,
men utifrån resultaten har det inte varit en effektiv metod. Stödmedlemskapet har inte lett till
utveckling under alla år det funnits.
Två sorters medlemskap kräver extra administration trots att det är en mycket liten grupp personer
det handlar om. Det har även ifrågasatts av bidragsgivare och medlemsorganisationer att vi har två
sorters medlemskap, och vid redovisning av medlemsregister inför ansökan om organisationsbidrag
räknas inte stödmedlemmar in.
Som alternativ föreslås stället en aktiv kontaktlista för de som är intresserade av information, eller
av att stödja Lilith Eve. Styrelsen kan utarbeta detaljerna – om det ska finnas flera listor eller en.
Till exempel en nationell lista för dem som endast vill ha info om konserter (något som redan finns
genom maillistan ”Lilith Eves vänner”) och en för dem som vill engagera sig mera , samt om den
sistnämnda ska finnas ortsvis.
I och med förslaget blir ändringarna stadgarna följande:
Rubrikerna Ordinarie medlem och Stödmedlem stryks ur paragrafen § 5 Medlemskap,
Text om stödmedlemskap stryks, och ordet ordinarie stryks ur resterande text.
2. Ändra tidsram för kallelse till Årsmöte
Kravet att kallelse till Årsmöte ska ske sex veckor före mötet är mera än de flesta föreningar har och
det försvårar planeringen att ha ett sådant krav. Därför föreslås att sänka tidsramen till tre eller fyra
veckor, enligt Årsmötets önskemål. Ett möjligt alternativ skulle kunna vara att ha samma upplägg
som för Musikerförbundets avdelningars årsmöten, där enligt stadgar ”kallelse ska utgå högst 4 och
minst 2 veckor före årsmötet.”
3. Ändra tidsram för motioner till Årsmötet
Föreslås att ha ett fast årligt datum för inlämning av motioner, oberoende av Årsmötets datum (som
kan variera från år till år). Detta för att det ska bli mer tydligt för medlem (kan annonseras tidigare,
och fristående från årsmöteskallelsen) och samtidigt säkerställa att styrelsen hinner se över
eventuella motioner i god tid. Då tidpunkt för årsmötet kan variera föreslås datum den 1 februari.
4. Ändra formulering i paragraf §12 Ordinarie Årsmöte.
Byt ut Årsbokslut, verksamhetsberättelse och motioner skall presenteras för medlemmarna senast
två veckor före mötet till ”Årsmöteshandlingar” o.s.v.
Bakgrund: Årsbokslut kommer om ett år inte godtas längre som det förut gjorts för mindre
föreningar, kravet blir Årsredovisning. Därigenom måste text ändå ändras. Det är ett bra tillfälle att
byta till en kortare och mer generell formulering som aldrig kan bli fel - en positiv förenkling.
I och med motion 2 , 3 och 4 ändras texten så att det överensstämmer med dessa förslag i
paragrafen § 12 Ordinarie Årsmöte. För referens hänvisas till nuvarande Stadgar.

