Motion till Missing People Sweden Årsmöte 2016

Medlem.

Enligt stadgarna får endast medlemmar i Missing People Sweden skicka in motioner till
Årsmötet.
Som medlem i en Lokal Avdelning krävs inget medlemskap. Däremot kräver man att som
verksam i en LLG skall man vara medlem. När den Lokala Avdelningen har sina
medlemsmöten och beslut tas, så protokollför vi besluten, allt i enlighet med vad en förening
skall göra. Naturligtvis så finns både betalande medlemmar med på mötet, så väl som icke
betalande medlemmar. Se kravet på att man inte behöver vara medlem för att vara verksam
i ett LA.
Om man vid ett medlemsmöte enhälligt beslutar att skriva en motion, så bör ju detta betyda
att både LLG och LA beslutat stå bakom motionen.
När man sänder in motioner undertecknade med till exempel MPS Västernorrland så innebär
det att motionen kommer från medlemmarna.
Vilka räknas som medlemmar? Vi förstår inte hur detta kan missuppfattas. Vid ett
medlemsmöte medverkar LLG, LI samt LA.

MPS Västernorrland vill att Årsmötet beslutar att ändra till följande i stadgarna

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. LLG/LI samt LA
skall räknas som medlem.

MPS Västernorrland
Kjell Englund, Carina Karlsson, Laila Åslund, Elin Lagerqvist

Styrelsen yttrande

Begreppen LI, LA respektive LLG finns ej definierade i stadgarna, och det finns heller ej i stadgarna
krav på vad som krävs för att en LA skall stå bakom ett förslag. Föreningens demokrati utgår ifrån
medlemmarna i föreningen, inte utifrån en mindre grupp aktiva volontärer.
Årsmötet 2015 beslutade att styrelsen vid större förändringar skall tillfråga LLGernas åsikter, vilket
ger Lokalavdelningarna möjlighet att påverka föreningen.
I motionen ovan beskriver motionärerna att det i varje LA finns ett antal personer som måste vara
medlemmar i föreningen (grönvästar samt Verksamhetsledaren). Dessa personer har alltid möjlighet
att lämna in motioner, vilket denna motion också visar.

Styrelsen föreslår årsmötet
‐

Att avslå motionen då den ej är genomförbar enligt förslaget ovan.

