MOTIONER SOM FÖRTS TILL FÖRENINGSSTÄMMAN PÅ MOTIONÄRERNAS BEGÄRAN

P.

Motion till 9743 skogsbruksområde

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning på papper
Bakgrund
År 2020 slutade Södra att trycka års-och hållbarhetsredovisningen på papper. Den historiska
redovisningsserien spricker därmed och därför förloras möjligheten att jämföra bakåt i tiden.
Motivering
Det är en demokratisk rättighet att jag som medlem skall kunna ta del av Södras års- och
hållbarhetsutredning även om man saknar datorvana.
Jag önskar kunna beställa en pappersutgåva av års- och hållbarhetsredovisningen för att ha
tillgång till historisk forskarperspektiv av Södras utveckling. Jag, som dyslektiker och med stora
brister i datorhanteringskunskap, behöver en pappersutgåva för att dels kunna gå tillbaka i
dokumenten och dels kunna göra anteckningar bland annat i marginalerna, för att kunna dra hel
nytta av års- och hållbarhetsredovisningen. Dessutom finns det utredningar att som visar att ca
15% av företagare i södra Sverige inte ens har en dator utan måste använda anhöriga eller
bekanta för att kunna sköta nödvändig administration. Detta måste Södra beakta. Datoriseringen
får inte krossa det analoga systemet och lämna ett antal södramedlemmar utan möjlighet att ta
del av den kompletta års- och hållbarhetsutredningen. Jag innehar en serie av Södras stora
årsredogörelser från 1974 till 2019 och saknar 2020 eftersom den inte finns tryckt. Formatet på
det som ligger på nätet går heller inte att använda för ett tryckeri. Alltså kan jag inte på egen
bekostnad skriva ut dokumentet med god kvalitet.
För information har jag fått ta hjälp för att skriva denna motion.
Bedömning
Alla som vill ha års- och hållbarhetsutredningen skall kunna få det på papper oavsett orsak,
vilket också är en fråga om jämställdhetsperspektiv i föreningen.
Yrkande
Jag yrkar att varje medlem skall kunna beställa års- och hållbarhetsutredningen i pappersform
som man sedan får automatiskt varje år. Ett sådant register har funnits och har nu tagits bort
enligt vad som meddelats mig.
Önskemål om behandling
Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman
Namn: Claes Hultberg
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Styrelsens svar på motion från sbo 9743, Mjölby:
Års- och hållbarhetsredovisning på papper

Motionär
Claes Hultberg
Yrkande
Jag yrkar att varje medlem skall kunna beställa års- och hållbarhetsutredningen i
pappersform som man sedan får automatiskt varje år. Ett sådant register har funnits och har
nu tagits bort enligt vad som meddelats mig.
Svar
Södra har fattat beslut att års och hållbarhetsredovisningen skall tryckas på papper
även framåt. Många medlemmar ser denna skrift som värdefull då de kan läsa och notera
eventuella. kommentarer eller frågor direkt. Flera medlemmar har heller inte tillgång till den
digitala tekniken som gör det möjligt att läsa redovisningen om den ej trycks på papper.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att
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motionen är besvarad.

SÖDRA FÖRENINGSSTÄMMA 2022

