Slutrapport från demokratigruppen.
Demokratigruppen tillsattes baserat på ett beslut på årsmötet i mars 2014 och har bestått av Jan
Akalla, Agnar Helgason, Lasse Svensson och Helena Svärd.
Gruppen har titta på följande områden: Årsmöte via Internet, röstning via ombud, Representativ
demokrati, Förbund/lokalförening. En kort beskrivning av resultaten finns nedan.

Årsmöte via Internet. Det finns många stora utmaningar när det gäller årsmöte via Internet. Med
tanke på det stora antal personer som kan tänkas vilja delta via Internet är det svårt att hitta en
teknisk lösning som gör att alla kan komma till tals och att omröstningar kan genomföras på ett
demokratiskt sätt. Det finns många tekniker för att sända till många, men ett bra årsmöte är mer än
bara en utsändning – det skall också ge utrymme för diskussioner.
Demokratigruppen har inte hittat någon modell för detta, och har därmed inte lämnat något förslag.

Röstning via ombud. Att lämna fullmakt till ett ombud gör att ens röst kan bli hörd vid ett årsmöte
även när man själv inte kan närvara. Med tanke på de avstånd som det är i Sverige, och behovet av
att några medlemmar finns kvar hemma för att ha beredskap vid eventuella försvinnanden är
fullmakt ett bättre alternativ än årsmöte via Internet. Dels är det enklare att genomföra, dels
fungerar det även om den hemmavarande medlemmen är upptagen med annat.
Demokratigruppen har lämnat in en motion för en stadgeförändring som skulle tillåta röstning via
ombud, där ett ombud får representera en annan medlem.

Representativ demokrati. Demokratigruppen har även tittat på möjligheten till representativ
demokrati, där medlemmara (t.ex. via Internet) länsvis skulle rösta fram ombud till årsmötet. Då
årsmötet blir begränsat till ombuden finns det möjlighet att betala ut reseersättning, och därmed
skulle alla medlemmar kunna bli representerade på mötet. En simulering baserat på fördelningen av
medlemmarna länsvis visar att det behövs åtminstone ett 50-tal ombud för att det skall bli någon
variation mellan antal ombud. Med 51 ombud skulle både ett län med 9 medlemmar och ett med 38
medlemmar representeras av 1 ombud. Det går att öka antal ombud men då ökar också kostnaderna
för föreningen när det gäller reseersättningar.
Demokratigruppen har inte enats runt någon motion inom detta område.

Förbund/Lokalförening. Det skulle vara en stor förändring att bilda separata föreningar av alla
lokalavdelningar, och administrationen skulle öka väldigt mycket. Representativ demokrati kan
genomföras utan att det krävs en formell ombildning av strukturen för MPS.
Demokratigruppen har valt att inte lägga någon motion inom detta område.

