Motioner
Motion: Ändring i Nyckelbärarpolicyn
Motionär: Mhd (Muhammed) Mouafak Almarawe
Vi har märkt att det med jämna mellanrum blir besvärligt i vårt lag när nyckelbäraren får förhinder och
inte kan närvara, och därmed inte kan låsa upp till lokalen. Hela lagets träning hänger på att en
specifik individ kan närvara vid just det datumet, vilket kan vara praktiskt svårt. Vi hade gärna sett att
det fanns möjlighet för två personer inom ett lag att dela på en nyckel, men där individerna har varsin
larmkod för att på så sätt ändå hålla koll på vem som befunnit sig på plats. Detta hade gjort planering
av träningar enklare, där laget kan hjälpas åt mer istället för att det hänger på en individuell person.
Vi skulle därför vilja se en ändring i Nyckelbärarpolicyn där ett sånt här upplägg möjliggörs.
Förslagsvis görs det genom att i Nyckelbärarpolicyn på punkten om utlåning av nyckel under
“Förpliktelser” läggs till följande text: “Två personer i samma avdelning kan däremot dela på en
nyckel förutsatt att båda skrivit ett nyckelbärarkontrakt och har varsin individuell larmkod”. Dock
förstår vi att det är på styrelsens ansvar att författa policys och att den exakta formuleringen kan
skilja.
Starkare, företrätt av Mhd (Muhammed) Mouafak Almarawe, yrkar
att: U
 ppdra styrelsen att göra en förändring i Nyckelbärarpolicyn som möjliggör att två personer i
samma lag kan dela på nyckelbäraransvaret.

Styrelsens svar på motion: Ändring i Nyckelbärarpolicyn
Styrelsen vill först och främst tacka motionärerna för att ni har uppmärksammat oss på problemet.
Den tillträdande styrelsen kommer skyndsamt att påbörja arbetet med att se över samtliga befintliga
policys och matcha dem mot de krav verkligheten ställer på oss. Dock behöver styrelsen yrka på
avslag för motionen då vi inte kan plocka ut en del ur en policy utan att förankra det i övriga policys.
Här gäller det främst säkerhetsrutinerna som vi i dagsläget arbetar med. Styrelsen vill istället föreslå
följande att-sats för årsmötet att besluta om:
Styrelsen yrkar:
att: uppdra åt styrelsen att se över möjligheten för två personer som gemensamt delar ansvaret för
en nyckel till lokalerna.
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Motion: Införande av sekreterare i styrelsen
Motionär: Brita Sandebäck
Malmö e-sport saknar i dagsläget posten sekreterare i styrelsen. Den finns varken som vald av
årsmötet eller internt av styrelsen. Dock är sekreteraren en viktig del av en fungerande styrelse. Det
är en roll som organiserar styrelsens dokumentation och administration, som binder samman arbetet
mellan mötena så att inget faller mellan stolarna. Det är ett uppdrag som innebär aktivt arbete med
föreningens historieskrivning, arkiv och kontinuitet. Uppdraget har även konsekvensen att
informationsflöden mellan kansli och styrelse förbättras och stabiliseras. Motionären tycker att det är
viktigt för föreningens kontinuitet att någon i styrelsen har särskilt ansvar för just detta arbete.
Uppdraget innebär följande:
●
●
●
●
●

Ansvar för föreningens protokoll.
Ansvar för dokumentation av styrelsens arbete.
Ansvar för att föreningens fysiska och digitala arkiv överensstämmer, görs enhetliga,
sökbara, samt underhålls.
Ansvar för kontinuiteten i styrelsens arbete så att frågor inte glöms bort mellan möten och
mellan styrelser.

För att sekreterare ska kunna utses av årsmötet krävs stadgeändringar. Inte bara behöver val av
sekreterare läggas till i stadgarna, men även en konsekvensändring av antalet övriga ledamöter
som ska väljas från fyra till tre. Detta för att bevara ett udda antal ordinarie i styrelsen.
Då valberedningen inte haft någon chans att förbereda förslag på person till denna post anser
motionären att det inte ska väljas någon sekreterare detta årsmöte utan förs vid årsmötet 2021.
Dock vill motionären uppdra åt styrelsen att skyndsamt denna mandatperiod utse en sekreterare
internt.
Motionären föreslår att årsmötet beslutar:
att: ändra lydelsen i “§9 Styrelsen” första stycke till följande lydelse: “Styrelsen ansvarar för
föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och
övrig verksamhet. Styrelsen har även ansvar att stödja avdelningarna och hålla en aktiv kontakt med
dem. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 3 ordinarie
ledamöter samt eventuella suppleanter. Styrelsen konstituerar om sig själv efter varje årsmöte.
Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Styrelsens ledamöter, ordförande, vice
ordförande, kassör, sekreterare samt suppleanter väljes på 1 års mandat.”
att: i “§12 Årsmöte” lägga till “val av sekreterare på ett år” under punkt “16: Val av styrelse”.
att: uppdra åt styrelsen att skyndsamt internt utse en sekreterare för mandatperioden.
att: anta övergångsbestämmelser i enlighet med texten i motionen.
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Styrelsens svar på motion: Införande av sekreterare i styrelsen
Styrelsen delar motionärens åsikt om införandet av en sekreterare som ordinarie position i dito.
Styrelsen yrkar på bifall för samtliga av motionens att-satser och tackar för förslaget.
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