Trollhättan 2015 02 15
Motion till MPS årsmöte 15 mars 2015 angående uteslutningen av Therese Tang.
Uteslutningen av Therese Tang föregicks av en händelsekedja som inte är fullt ut
klarlagd. För att kunna göra en bedömning av Therese Tang´s agerande behöver denna
händelsekedja göras tydlig, det vill säga vad var det som gjorde att Therese Tang agerade
som hon gjorde och som föranledde uteslutningen.
Det är viktigt att skilja på vad som hände före uteslutningen och på Therese Tang´s
agerande efter uteslutningen.
Man ska ha klart för sig att en utesluten person inte bara blir av med sina rättigheter
utan även i någon mån befrias från sina skyldigheter och krav på lojalitet.
Jag är tveksam till om det är Therese Tang som bär största skulden i det här dramat,
men det vore bra att klara ut vad som varit orsak och verkan.

Jag yrkar på:
-att årsmötet beslutar att en utredning genomförs i syfte att klargöra de händelser
som ledde till uteslutningen.
-att utredningen görs av personer som inte ingår i den nuvarande eller tillträdande styrelsen
-att resultatet av utredningen delges samtliga lokalavdelningar.

Kenneth Edström

Styrelsens yttrande över motionen
Då Therese Tang har överklagat styrelsens beslut om att ej få förnyat medlemskap, så har styrelsen
lämnat en redogörelse rörande uteslutningen inför stämman. Det innebär också att medlemmarna har
möjlighet att ställa frågor angående hanteringen av ärendet på stämman.
Avseende en eventuell granskning så är styrelsens åsikt att denna lämpligen bör ske av etikgruppen,
då granskning och utredning av skeenden inom föreningen ligger inom deras ansvarsområde.

Styrelsen föreslår årsmötet
Att avslå det första och andra yrkandena i motionen och istället besluta att låta etikgruppen avgöra
huruvida ärendet behöver granskas på nytt och i det fall att man beslutar att det ska ske även
genomföra denna granskning.
Att bifalla det tredje yrkandet, med justerad lydelse ”att resultatet av en eventuell utredning delges
samtliga lokalavdelningar.”

