Motion 1 - Medlemsförenings rösträtt
Bakgrund:
SSBC har förstått att mycket under det senaste året inom SBF:s verksamhet har handlat om
hur SBF:s styrelse skall tolka och efterfölja SBF:s stadgar.
Det har framkommit från SBF:s styrelses rapportering under 2021 att åsikter och
påtryckningar från olika individer och grupperingar utanför SBF upprepade gånger har
framförts till SBF:s styrelse kring hur SBF och dess styrelse skall och anses borde sköta SBF:s
angelägenheter.
Vad SSBC förstått och erfar menar dessa individer och grupperingar att SBF:s styrelse inte
skall agera och besluta enligt SBF:s stadgar, vilket är SBF:s styrelsens uppdrag, utan istället
agera för deras räkning och intressen genom att frångå SBF:s stadgar.
SSBC anser att det föreligger en risk att dessa individer och grupperingar själva, eller genom
ombud, inkommer som nya medlemsföreningar och via dessa kan komma att agera
aggressivt i egen sak och i eget intresse emot SBF genom att via röstning vid årsmöte
åsidosätta SBF:s stadgar och ordning i framtiden.
För att motverka detta föreslår SSBC att nya medlemsföreningar inte har rösträtt på SBF:s
ordinarie årsmöten förrän medlemsföreningen varit registrerad medlem under 2 årsmöten det vill säga att en ny medlemsförening har vid sitt första ordinarie årsmöte rätt att
framställa motioner, väcka förslag och nominera personer till olika uppdrag på samma villkor
som övriga medlemsföreningar, men att man vid detta sitt första årsmöte inte äger rösträtt.
För att ge nya medlemsföreningar tid att komma in i SBF:s verksamhet föreslår SSBC att
individer från en ny medlemsförening vid sitt första årsmöte endast kan nomineras som
suppleant till SBF:s styrelse.
Vid nästkomande ordinarie årsmöte äger den nya medlemsföreningen rösträtt liksom rätten
att bli nominerad till styrelseuppdrag som ordinarie ledamot.
På detta sätt kan nya medlemsföreningar få tid och möjlighet att kunna sätta sig in om och
kring SBF:s verksamhet och stadgar.

SSBC yrkar därför till årsmötet att bifalla ett tillägg till SBF:s stadgar görs med följande text
och innehåll:
"För att äga rösträtt vid SBF:s ordinarie årsmöte skall en medlemsförening varit registrerad
som medlem vid två påföljande årsmöten.
Under sitt första ordinarie årsmöte, liksom vid eventuellt extrainkallade förbundsmöten eller
årsmöten, äger den nya medlemsföreningen inte någon rötsträtt men har i övrigt samma
rättigheter som andra medlemsföreningar att yttra sig och kommentera om och kring de
aktuella punkterna vid detta/dessa mötens dagordning.

Vidare har den nya medlemsföreningen rätt att självständigt till årsmötet kunna väcka frågor,
förslag eller inkomma med motioner och nominera personer för olika uppdrag på samma
sätt som andra medlemsföreningar.
Representant från en ny medlemsförening kan vid sitt första årsmöte endast nomineras och
väljas som suppleant i SBF:s styrelse.
Vid nästföljande ordinarie utlyst årsmöte finns inga inskränkningar mot den nya
medlemsföreningen gällande rösträtt eller att bli nominerad till ordinarie ledamots
styrelseuppdrag.
I händelse av att den nya medlemsföreningens styrelse och/eller dess styrelsemedlemmar
under denna tid agerar skadligt emot SBF och dess verksamheter eller bryter mot SBF:s
stadgar innan rösträttigheten infallit, kommer tiden för att erhålla rösträttighet inom SBF att
förlängas med minst 1 år."

Motion 2 - Förtydligande gällande individ och/eller medlemsförenings uppdrag givet från
SBF årsmöte eller styrelse
Bakgrund:
Under innevarande år har SSBC förstått att individ/er som innehaft ett uppdrag från SBF:s
årsmöte eller styrelse har självständigt och/eller via sin medlemsförening agerat emot SBF:s
stadgar.
SSBC anser att det i sådana fall behövs ett förtydligande, alternativt ett tillägg, i SBF:s stadgar
kring hur detta skall regleras.

SSBC yrkar därför till årsmötet att bifalla att ett förtydligande eller tillägg till SBF:s stadgar
görs med följande text och innehåll:
"När en individ som innehar ett uppdrag från årsmöte i en medlemsförening själv och/eller
tillsammans med sin medlemsförening agerar emot SBF:s stadgar, äger SBF:s styrelse rätten
att helt avsluta detta/dessa uppdrag för denna individ och/eller medlemsförening.
SBF styrelse äger vidare rätten att sedan överföra detta/dessa uppdrag till annan individ eller
medlemsförening om detta är nödvändigt eller alternativt låta styrelsen självt ta över
ansvaret för detta/dessa uppdrag."
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