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Inkomna motioner 2017 
 

1) Direktanslutning 

Bakgrund  

Enligt våra stadgars, § 5 Medlemskap, gäller: … … ”Medlem i SeniorNet 

Sweden skall vara ansluten till valfri klubb. Medlem kan byta klubbanslutning 

en gång per verksamhetsår via medlemsregistrets administratör”.  

Trots detta har SeniorNet 98 personer från spridda delar av Sverige som inte är 

anslutna till någon klubb. De kallas i medlemsregistret för ”Direktanslutna”.  

Yrkande  

Direktanslutna medlemmar ska omgående flyttas över till Internetklubben 

SeniorNet Internet.  

Motiv  

Avvikelsen från våra stadgar undanröjes och dessa medlemmar får röst i vår 

förening. De förlorar inget på medlemskap i SeniorNet Internet. Om de inte trivs 

i denna klubb är de fria att välja annan klubb.  

Ingemar Nevelius (359) 

 

 

2) Övergång till 2-årig mandatperiod för SeniorNet Sweden,  
från Växjö 

 

Ettåriga mandatperioder tillhör undantagen inom civilsamhällets riks-

organisationer. Det finns många nackdelar man kan peka på. Men främst handlar 

det om begränsad tid att genomföra verksamhetsplanen på ett tillfredsställande 

sätt och fortlöpande verkställa nödvändiga administrativa beslut. Om man under 

ett och samma år dessutom ska genomföra ett årsmöte och en verksamhets-

konferens blir tidspressen mycket stor. 

Med en 2-årig mandatperiod kan årsmötet, som då hellre bör heta stämma eller 

kongress, och verksamhetskonferensen genomföras växelvis vartannat år. På 

detta sätt kan verksamhetskonferensen utgöra ett forum för att utveckla 

verksamheten och även vara en inspirationskälla för klubbar och enskilda 

medlemmar att författa väl genomarbetade motioner. SeniorNet Sweden kan 

genom minskade kostnader för stämman, även förfoga över medel att finansiera 

verksamhetskonferensen. 
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SeniorNet Växjö yrkar att stämman beslutar: 

 Att införa 2-årig mandatperiod vid stämman 2018 

 Att ordinarie stämma och verksamhetskonferensen förläggs växelvis vart 

annat år. 

 Att förändra föreningens stadgar enligt nedanstående vad gäller §§ 6,7,8 

och 9 så att dessa medger en övergång till 2-årig mandatperiod   

 

§ 6 Föreningsstämma 

 

1:a stycket 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Sådan stämma 

sammankallas som stämma eller extra föreningsstämma. 

 

2:a stycket 

Alla medlemmar äger rätt att närvara vid föreningens stämma och extra 

föreningsstämma samt har yttranderätt, men ej rösträtt.  

 

§ 7 Stämma 

1:a stycket 

Stämma skall hållas vart annat år före maj månads utgång. 

 

§ 8 Ärenden vid föreningsstämma 

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas: 

Stämman öppnas 

Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera 

stämmoprotokollet 

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Beslut om stämman blivit behörigt sammankallad och fastställande av 

dagordning 

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 

mandatperioden. 

Föredragning av revisionsberättelse 

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av 

periodens resultat 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
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Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag 

Beslut om arvoden och andra ersättningar 

Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande 2-årsperiod och om 

den andel av årsavgiften som varje år skall återgå till anslutna lokala klubbar 

Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag 

Val av ordförande för styrelsen 

Val av övriga styrelseledamöter 

Val för två år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en 

revisorssuppleant 

Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande 

Ärenden som styrelsen förelägger stämman 

Ärenden som väckts genom motion 

Stämmans avslutande 

 

§ 9 Föreningsstämma utöver ordinarie stämma 

Till föreningsstämma utöver ordinarie stämma kallas när styrelsen finner skäl 

därtill eller då revisorerna eller klubbar, som tillsammans representerar minst 

en tredjedel av föreningens medlemmar, begär det. I en begäran om sådan 

stämma skall anges de ärenden som stämman föreslås behandla. 

Kallelse till föreningsstämma utöver ordinarie stämma skall innehålla 

ärendelista och kommentarer till ärendena. Stämman kan endast behandla dessa 

ärenden och med dem sammanhängande frågor. För stämman gäller i övrigt i 

tillämpliga delar vad som sägs om ordinarie stämma. 

 

SeniorNet Växjö, Göran Pålsson, ordförande 

 

3) Ansökan om medlemskap i studieförbund 
 

Som medlemsorganisation i något av studieförbunden förbättras SeniorNet 

Swedens möjligheter att tillgodogöra sig det årliga statsbidrag som utgår till 

folkbildningen. Som medlemsorganisation får vi också ett demokratiskt 

inflytande då vi ges möjlighet att ingå i styrelsen för studieförbundet på såväl 

central som regional och lokal nivå.  

 

SeniorNet Växjö yrkar: 

 Att SeniorNet Swedens styrelse snarast inleder sonderingar om att bli 

medlemsorganisation i något av de nationella studieförbunden. 
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 Att det studieförbund vi ansöker om att bli medlemsorganisation i är 

partipolitiskt och religiöst obundet. 

 

SeniorNet Växjö, Göran Pålsson, ordförande 

4) Forum 
 

SeniorNet har på sin webbplats ett väl fungerande forum. Egentligen 

trivsammare som träffpunkt än det forum som vi tidigare hade. 

Enda problem är att så få (c:a 1%?!?) av föreningens c:a 9000 medlemmar 

besöker det. Klubbarnas intresse för att aktivera sina medlemmar i föreningens 

egen träffpunkt synes vara obefintligt - om man tittar in på deras webbplatser. 

Endast SeniorNet Södermalm har en fin blänkare till hjälp för den som vill 

pröva på! 

Yrkande 

1. Yrkar att SeniorNet utreder möjligheten att aktivera vår förenings sociala 

träffpunkt. Krav och Tips: 

1. Alla klubbar länkar direkt till SeniorNet forum från sin webbplats 

(KRAV!). 

2. Varje klubb tilldelas en eller två klubbidentiteter i forum som kan 

användas för demonstrationer i sin lokala utbildning. 

3. Klubbar turas om att vara forum-värd en vecka i taget där man berättar 

om klubben och initierar diskussioner. 

4. Internetklubben SeniorNet Internet bör kunna åläggas ett visst ansvar för 

forum i vidareutveckling och ekonomi som skett tidigare för gamla forum. 

5. Klubbarna och SeniorNet administration bör tilldelas en egen forumdel i 

denna teknik för att därmed effektivisera kontakter sinsemellan. 

 

Ingemar Nevelius (359) 


