Motion till MPS Styrelse.

Etikgruppen bildades under förra året i syfte att regelbundet utvärdera MPS Uppförandekod, vara
första instansen dit medlemmar kan rapportera möjliga överträdanden utav ovanstående, bevaka
interna diskussionsgrupper samt moderera dessa.
Vi har utefter uppdragsbeskrivningen övervakat trådar, följt upp konflikter och haft individuella samtal
per telefon i syfte att konflikthantera.
Vi har skapat en kontaktyta för såväl medlemmar som styrelsen och har aktivt arbetat för ett mer
trivsamt klimat.
Arbetet med MPS viktigaste delar dvs Uppförandekod, värdegrund och annat av etisk natur har tyvärr i
behandlingsprocessen inte prioriterats i rådande uppdragsform.
Etikgruppen föreslår därför att vi fullt ut får arbeta förebyggande insatser genom att bli en fristående
grupp i syfte att behandla konflikter av elakartad natur i hela MPS led samt vara fullt ansvarig för
uppförandekoden, detta då Uppförandekoden är en grundsten i såväl organisationen som Etikgruppen
är det av största vikt att även beslutanderätten/verkställandet ligger hos Etikgruppen.
Vårt yrkande är som följer:
Etikgruppen föreslår⦁ Att förtydliga Etikgruppens opartiskhet genom att vara en helt fristående arbetsgrupp i syfte att kunna
utreda oetiska dilemman hos såväl lokalavdelningar som styrelse
⦁ Att överta äganderätten och således hela förvaltningen vad gäller Uppförandekoden
⦁ Att tydliggöra MPS värdegrund och förmedla denna till alla, såväl internt inom organisationen samt
till allmänheten
Vänliga hälsningar
Jimmie Ståhlhage
Ordförande Etikgruppen

Styrelsens yttrande över motionen
Styrelsen delar motionärens åsikt att uppförandekoden är central för MPS och att Etikgruppen har en
viktig roll för föreningen, vilken var anledningen till att styrelsen tog initiativ till att bilda gruppen, och
första yrkandet redan är uppfyllt genom att gruppen bildades, och genom att gruppens ordförande från
och med detta årsmöte väljs av medlemmarna.
Styrelsen anser däremot att då styrelsen enligt stadgarna §24 är förenings högsta beslutande organ
när årsmötet ej är samlat, och att styrelsen särskilt har ett ansvar för att ” tillse att för föreningen
gällande lagar och bindande regler iakttas” vore det inte förenligt med stadgarna att all beslutsrätt i
dessa centrala frågor skulle ligga på Etikgruppen.
Styrelsen anser heller inte att det bör vara etikgruppens ansvar att förmedla värdegrunden till aktiva
och till allmänheten, då detta ansvar reda idag ligger på Utbildningsgruppen respektive Mediagruppen.

Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionärens första yrkade.
Att avslå motionärens andra yrkande.
Att avslå motionärens tredje yrkande.

