Motion till Göteborgs Skidklubbs årsmöte 30 mars 2017, angående
beteckningen Ständig medlem
I aktuella stadgar, från 2013, anges i §10 följande:
… Genom beslut av årsmöte får person på förslag av huvudstyrelsen eller sektionsstyrelser kallas till
ständig medlem eller hedersmedlem i GSK.
I § 13 fastställs att för att bli ständig medlem gäller följande
…….. Ständig medlem skall betala en engångsavgift som motsvarar tio gånger gällande årsavgift.
Vi anser att de två paragraferna är motsägelsefulla och förelår en justering av stadgarna.

Förslag
1. Innehållet om ständigt medlemskap i §13 tas bort
2. Nya regler införs för att erhålla ständigt medlemskap
a. 25 års medlemskap plus att summan av ålder och antal medlemsår skall vara 100
eller större
3. Texten om ständigt medlemskap under §10 ändras till , förslagsvis:
a. Ständigt medlemskap erhålls efter 25 års medlemskap plus att summan av ålder och
antal medlemsår skall vara 100 eller större.
b. Genom beslut av årsmöte får person på förslag av huvudstyrelsen eller
sektionsstyrelser kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i GSK, även om inte
premisserna under punkt a ovan har uppfyllts.
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Huvudstyrelsen godkände ju på förra mötet förslaget från
valberedningen att utöka antalet ledamöter från 6 till 8 genom
att fylla på med 2 kvinnliga ledamöter.
Detta innebär att stadgarna måste revideras och
beslutas/röstas om på årsmötet.
Det som måste ändras i stadgarna är
§ 25 Sammansättning
Huvudstyrelsen består av ordförande samt sex ledamöter. Lika
fördelning mellan kön och åldersgrupper eftersträvas, samt en
jämn fördelning mellan de olika sektionerna.
Bör ändras till:
Huvudstyrelsen består av ordförande samt åtta ledamöter. Lika
fördelning mellan kön och åldersgrupper eftersträvas, samt en
jämn fördelning mellan de olika sektionerna.
§ 27 Kallelse, beslutsmässighet, omröstning
Huvudstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller
då minst tre ledamöter begärt det. Huvudstyrelsen är
beslutsmässig när alla ledamöter kallats och då minst tre
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst
hälften (3) är ense. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst
Bör ändras till:
Huvudstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller
då minst fyra ledamöter begärt det. Huvudstyrelsen är
beslutsmässig när alla ledamöter kallats och då minst fyra
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst
hälften (4) är ense. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst
Vidare ser jag att det i aktuella publicerade stadgar står att
kallelse till årsmöte/höstmöte skall ske genom GöteborgsPosten, men detta har vi väl ändrat?
Lennart
för valberedningen

