D.
Motion till 9761 skogsbruksområde

Valberedning Förtroenderåd
Bakgrund
I stadgarna står att nyval ska ske varje år.
I åtminstone små skogsbruksområden, är det problem att hitta intresserade medlemmar till
valberedningen.

Motivering
När man lyckats få en fungerande valberedning och särskilt en duktig sammankallande petas de
automatisk bort alldeles för tidigt på grund av kravet på att en ny i valberedningen ska väljas
varje år.
Jag anser att vikten av kontinuitet och erfarenhet i valberedningen är större än förnyelsetakten.
Bedömning
Förslaget bör verka för att öka kontinuiteten och och ge ett effektivare arbete i valberedningen.
De valda hinner få den erfarenhet och kontaktnät som gynnar ett bra valberedningsarbete.
Yrkande
Jag yrkar att stadgarna om nyval till valberedningen i Skogsbruksområdet ändras till: nyval till
valberedningen i Skogsbruksområdet, bör ske varje år, dock minst var tredjje år.
Önskemål om behandling
Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman
Namn: Kennet Simonsson
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D. Styrelsens svar på motion från sbo 9761, Borensberg:
Valberedning förtroenderåd
Motionär
Kennet Simonsson
Yrkande
Jag yrkar att stadgarna om nyval till valberedningen i Skogsbruksområdet ändras till:
nyval till valberedningen i Skogsbruksområdet, bör ske varje år, dock minst var tredje år.
Svar
I stadgarna finns idag en skrivning att det skall bytas minst en ledamot årligen i
valberedningen för skogsbruksområdets förtroenderåd. Skrivningen har sin bakgrund
i att det upplevdes som ledamöter satt i valberedningarna allt för länge, nyval skedde
sällan. Att ändra skrivningen i enlighet med det förslag motionären föreslår ser styrelsen
som en välbalanserad skrivning där ”skall” byts ut mot ”bör” och ett tillägg görs med att
var tredje år skall minst en ledamot bytas ut. På så vis uppnår man en kontinuitet men
samtidigt en möjlighet till förnyelse.
Inom ramen för den kooperativa strategin har denna fråga också diskuterats.
Projektgruppen har också lyft fram att denna skrivning bör ses över.
Det kommer göras en större översyn av föreningens stadgar under de närmsta åren.
Styrelsen föreslår därför att även denna skrivning kring skogsbruksområdenas
valberedningar tas med i denna översyn och ev. ändringar beslutas på föreningsstämman
2023.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att

motionen är besvarad.
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