
Motion nr 1 till årsmöte 2015 med SWKK. 
 
 
Ämne: Egenskapsbeskrivningen. 
 
Efter att läst redovisningen och sammanställningen av det arbete som redovisats från gruppen 
för egenskapsbeskrivningen blir frågan. Vad vill man förmedla för resultat av sitt arbete? 
 
Från början var tanken att visa upp så "råa" hundar som möjligt, utan påverkan av träning för att 
se vad generna skickat med. En sammanställning skulle senare göras för att framvisa resultatet 
av olika kombinationers egenskaper. 
 
Läste i medlemsbladet nummer 4 2014 att det skall hållas en kurs för instruktör dagen före 
beskrivningstillfället i mars 2015 samt att samma instruktör skall medverka under 
beskrivningstillfället i form av minikurs. 
 
Att göra en beskrivning av hundar under så enormt olika förutsättningar och av detta sedan 
göra en sammanställning gör resultatet av denna sammanställning absolut inte rättvisande. 
 
Att efter åtta års uppgiftsinsamlande inte kunna redovisa ett resultat som pekar åt något håll 
eller ens en slutsats av allt insamlande måste ses som ett misslyckande och bör leda till åtgärd 
av något slag. 
 
Kostnaderna för detta experiment har drabbat medlemmarna med många tiotusentals kronor 
som har kunnat användas på ett bättre sätt. 
 
Med oklarheter, otillfredsställande redovisning, okunskap och höga kostnader rekommenderar 
jag årsmötet besluta: 
 

• Att omgående avskaffa egenskapsbeskrivningen. 
 
• Att omgående upplösa beskrivningskommitten. 
 
• Att ge styrelsen i uppdrag att samarbeta med SvAK så att deras beskrivning   även 

kan appliceras på Working Kelpie. 
 
Bråfors 2014-12- 20 
 
................................................................... 
Erik Brate 
 
 
 



Styrelsens yttrande över motion nr 1 
 

Egenskapsbeskrivningen påbörjades under 2006-2007 och den har sedan dess 
utvecklats och delvis omarbetats för att försöka hitta den form som på ett tillförlitligt 
och överskådligt sätt beskriver den unga hundens vallningsegenskaper. 

 
I en egenskapsbeskrivning beskrivs den enskilda hundens vallningsegenskaper och 
arbetssätt. Hunden släpps på får och iakttas av en vallningsutbildad och/eller erfaren 
instruktör under en vallhundskurs eller ett anordnat beskrivningstillfälle, t ex vid de 
tillfällen som anordnas av SWKK.  
De egenskaper och arbetssätt som hunden visar samt hur dessa kommer till uttryck 
beskrivs via ett standardiserat protokoll med olika bedömningsalternativ. Alla beskrivna 
hundar finns samlade i en enkel databas. 
 
SWKK har flera olika syften med att anordna dessa beskrivningstillfällen. Ett syfte är att 
mer systematiskt börja dokumentera hur Working Kelpie-rasen ser ut arbetsmässigt i 
Sverige idag, genom att beskriva enskilda hundar i en vallningssituation.  
Vilka olika typer av Working Kelpie kan man urskilja? Motsvarar rasen det behov som 
finns av en arbetande vallhund? Hur vill vi att den fortsatta utvecklingen av Working 
Kelpie som arbetande hund ska se ut? 
Ett annat syfte är att använda egenskapsbeskrivningen för att hjälpa vallhundsförare att 
få utökad förståelse för WK´s egenskaper. Beskrivningen visar förare/djurägare hur olika 
vallningsegenskaper inverkar på hundens arbete, vilka konsekvenser det kan få i det 
framtida arbetet samt vilka egenskaper som krävs/är önskvärda hos den enskilda 
hunden för olika typer av arbete. 
 
Det är också ett ypperligt tillfälle för uppfödare att samla sina valpköpare, för klubben 
att välkomna nyblivna Working Kelpie-ägare och ett tillfälle där man får möjlighet att 
träffa andra ägare av Working Kelpie. Slutligen är naturligtvis en framtida förhoppning 
att kunna använda egenskapsbeskrivningen som ett verktyg i avelsarbetet. 
Vallningsegenskaper är ärftliga, men för att kunna använda resultaten från 
egenskapsbeskrivningen i avelsarbetet måste beskrivningen utformas, utprovas och 
utvärderas grundligt så att man vet att den uppfyller detta syfte. Beskrivningen måste 
kunna tydliggöra ärftliga komponenter i de olika vallningsegenskaperna och resultaten 
måste kunna sammanställas och användas för att styra aveln i önskad riktning. 
 
Styrelsen har uppfattningen att denna verksamhet har ett brett stöd av klubbens 
medlemmar. Styrelsen genomför redan idag samverkan med SVaK i enlighet med 
motionärens 3:e att-sats 
 
Styrelsen föreslår årsmötet:  
 
att  motionens 1:a och 2:a att-sats avslås 
att motionens 3:e att-sats anses besvarad 



Motion nr 2 till årsmöte 2015 med SWKK. 
 

 
Ämne: Efterlevelse av stadgar. 
 
Under året som gått har klubben haft att besluta om nya stadgar. Dessa röstades igenom på ordinarie 
årsmötet i mars 2014 samt på det extra årsmötet i augusti samma år.  
Vi fick vid ordinarie årsmötet till styrelsen en ny sekreterare som bland annat har utarbetat dom 
nya stadgarna som blev antagna under året. 
 
Som intresserad medlem har det varit svårt att följa verksamheten inom klubben under det gågna året 
eftersom inget material från styrelsen har lämnats ut förutom dom styrelserapporter som redovisats. 
Den ekonomiska redovisningen (1) "har man inget med att göra" och (2) "protokoll är inte offentliga" 
man har blivit hänvisad till revisorerna, (3)dessa har inte heller haft tillgång till någon redovisning av 
varken protokoll eller ekonomi. 
 
Vid kontakt med styrelsen har svaren kommit ganska omgående från sekreteraren, (4) fast alla ärendet 
inte varit uppe för behandling i styrelsen. Artikel som insänds till klubbens medlemsblad har inte kommit 
med, (5) efter att styrelsen fattat beslut om att "sådant platsar inte i medlemsbladet". 
 
På det extra årsmötet i augusti kom frågan upp om uteslutning av medlem på grund av att densamma 
skulle vara besvärlig. (6) Styrelsen fick mötets uppdrag att med bland annat SKK undersöka möjligheten 
om uteslutning av medlemmen. 
 
Punkterna inom ( )är exempel där styrelsen ej följt gällande regler. 
 
Stadgar i en förening är föreningens lagtext. Lagar har vi att följa. Brott mot lagar kan medföra påföljd! 
 
Då det under det gågna året vid flera tillfällen förekommit att stadgarna inte har efterlevts, föreslår jag 
årsmötet besluta: 
 

• Att styrelsen från årsmötet 2015 måste informera sig om, samt följa vad som står skrivet i 
klubbens stadgar! 

 
• Att styrelsen i övrigt uppfyller vad som hör till god föreningssed! 
 

 
Bråfors i december 2014 
 
 
 
.................................................................. 
Erik Brate 
 
 
 



Styrelsens yttrande över motion nr 2 
 
Föreningsvärlden regleras inte genom lagar och/eller förordningar. Av det följer också 
att någon påföljd i det hänseendet därför heller inte kan åläggas. 
 
Årsmötet är suveränt och helt uteslutande det yttersta organet för att bedöma hur en 
styrelse skött sina uppgifter. Revisorerna är medlemmarnas ”garanter” för att 
verksamhet och ekonomi sköts på ett ändamålsenligt sätt med stadgarna som grund. 
 
Motionären åberopar att stadgar inte följts men har inte i något avseende lyft fram 
något konkret exempel som strider mot klubbens stadgar. 
 
Styrelsen anser sig till alla delar ha följt klubbens stadgar och att god föreningssed har 
tillämpats. 
 
Revisorerna har till uppgift att granska verksamhet och ekonomi. Motionärens syfte 
uppfylls genom detta.  
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet: 
 
att  motionen anses besvarad  



Motion nr 3 till årsmöte 2015 med SWKK 
 
Ämne: Förslag till ändringar av stadgar för Svenska Working Kelpie klubben. 
 
Inledning. 
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet 
för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt 
tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationerna. 
 
Nuvarande lydelse som bör strykas. 
(SWKK) som är rasklubb för Australian Stock Dog Working Kelpie är genom särskilt tecknat avtal ansluten 
till SKK. 
 
Förslag till ny lydelse. 
Svenska Working Kelpie Klubben (SWKK), rasklubb för Australian Stock Dog/Working Kelpie är genom 
särskilt tecknat avtal ansluten till SKK. 
 
Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i 
rasklubben ingående rasen. 
För verksamheten gäller stadgar för SKK samt av SKK särskilt utfärdade regler och 
riktlinjer. Rasklubbens stadgar ska fastställas av SKK. I den mån stadgar för rasklubben strider mot 
SKKs stadgar gäller stadgar för SKK. 

 

Styrelsen yttrande över motion nr 3 

Motionären har inlämnat en motion med syfte att göra en redaktionell korrigering. 
Styrelsen konstaterar att den föreslagna lydelsen är den som det ordinarie årsmötet 
samt det extra årsmötet 2014 antog. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet  

att  anse motionen besvarad 



Motion nr 4 till årsmöte 2015 med SWKK 
 
Ämne: Förslag till ändringar av stadgar för Svenska Working Kelpie klubben. 
 
§ 1. Mål. 
 
SWKK som är en ideell förening har till mål att inom ramen för specialklubbens 
stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom: 
 
Nuvarande lydelse som bör strykas. 
att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och välbalanserade 
rasrena Working Kelpie som även är rastypiska och har funktionell exteriör. 
 
Förslag till ny lydelse. 
att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt 
och exteriört fullgoda rashundar. 

Nuvarande lydelse som bör strykas. 
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper i form av medfödda vallningsegenskaper samt verka 
för utveckling av utbildning och praktiskt bruk av denna 
 
Förslag till ny lydelse. 
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt 
bruk av dessa. 
 
Styrelsen yttrande över motion nr 4 

Motionären har inlämnat en motion med syfte att korrigera texten i 
ändamålsparagrafens första två att-satser.  
Styrelsen upplever inte detta förslag till ändring som befogat. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet:  

 

att  avslå motionen  



Motion nr 5 till årsmöte 2015 med SWKK 
 
 
Ämne: Förslag till ändringar av stadgar för Svenska Working Kelpie klubben. 
 
§ 2. Verksamhet. 
 
 
För att nå det uppsatta målet ska klubben: 
Nuvarande lydelse som bör strykas (markerad med fet stil) 
6.  Anordna verksamheter i enlighet med SKK:s direktiv. 
7.  Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete. 
8.  Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 
10.  Vara väl informerad om aktuell förekommande litteratur, film och annat utbildningsmaterial 

avseende vallhundar i syfte att förse och hålla medlemmarna informerade samt i 
förekommande fall medverka till utlåning av desamma. 

12. Ge medlemmarna information via bl a medlemsblad och hemsida 
 
 
Förslag till ny lydelse. (ny text markerad med fet stil) 
6.  Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete. 
7.  Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 
10.  Vara väl informerad om aktuell förekommande litteratur, filmer och annan utbildningsmaterial 
    avseende vallhundar. 
12.  Ge medlemmarna information via ett medlemsblad och hemsidan. 
 

Styrelsens yttrande över motion nr 5 

Styrelsen delar motionärens syn på att vissa delar av texten kan förändras. 

Texten i stadgarna bygger på typstadgar för rasklubb ansluten till SKK och har därför 
överförts i SWKK stadgar. Även om innehållet i alla delar idag inte speglar den verkliga 
situationen ger det utrymme för tänkt utökad verksamhet i samverkan med SKK.  

När det gäller att stödja och medverka i specialklubbens forskningsarbete kommer 
detta eventuellt att utvecklas framöver men är inte aktuellt idag varför det är befogat att 
stryka denna text.  

Beträffande texten i p 10 håller styrelsen med om att den är överflödig.  

Styrelsen anser att information ska kunna gå ut på alla möjliga fronter och inte 
begränsas. Mht dagens utveckling inom mediavärlden ger befintlig skrivning möjlighet 
att utöver medlemsblad och hemsida utnyttja tillgängliga vedertagna medier 

 



Styrelsen föreslår årsmötet: 

att  bifalla motionärens förslag till ändring av lydelse i nuvarande p.7 som innebär 
strykning av - specialklubbens och  

att  bifalla motionärens förslag till ändring av lydelse i nuvarande p.10 som innebär 
strykning av - i syfte att förse och hålla medlemmarna informerade samt i 
förekommande fall medverka till utlåning av desamma. 

 
att i övrigt avslå motionen 



Motion nr 6 till årsmöte 2015 med SWKK 
 
Ämne: Förslag till ändringar av stadgar för Svenska Working Kelpie klubben. 
 
§ 7. Årsmöte. 
 
Moment 1. Inledning 
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.  
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en 
fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. 
Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.  
 
Nuvarande lydelse som bör strykas  
Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i frågor som angetts i kallelsen. 
 
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna 
senast 21 dagar före mötet genom meddelande ...................... 
 
Nuvarande lydelse som bör strykas  
.............på klubbens hemsida, e-post, klubbtidning eller på annat likvärdigt sätt.  
 
Förslag till ny lydelse  

..........i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt. 
 
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. 
 
Moment 2. Dagordning. 
 
Ny lydelse 
13.1. Beslut om antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
 
 
Styrelsens yttrande över motion nr 6 
 
Beträffande att frågor som inte angetts i dagordning inte får tas upp för beslut vid extra 
årsmöte finns detta i SKK typstadgar för rasklubb.  
 
”Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under 
punkt 17, övriga ärenden, kan om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men 
inte till beslut. Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till 
beslut.” 
 
Det är normal praxis inom föreningsvärlden att denna regel tillämpas. Även vid ordinarie 
årsmöte är det begränsad rätt att fatta beslut. Ett ärende kan tas upp om årsmötet så 
beslutar men ärendet i sig kan det inte fattas beslut om. Ett av huvudskälen är att en 



fråga som kommer upp vid sittande möte ska behandlas av styrelsen inför ett senare 
förslag till beslut. 
När det gäller hur kallelse ska delges medlemmarna anser styrelsen att information ska 
kunna gå ut på alla möjliga fronter och inte begränsas. Mht dagens utveckling inom 
mediavärlden ger befintlig skrivning möjlighet att utöver klubbens publikation utnyttja 
alla för tillfället tillgängliga vedertagna medier.  

 

Beträffande antal ledamöter och suppleanter hänvisar styrelsen till första stycket i 
yttrandet över motion nr 7. 

 
Styrelsen föreslår årsmötet: 
 
att avslå motionen 



 
Motion nr 7 till årsmöte 2015 med SWKK 
Ämne: Förslag till ändringar av stadgar för Svenska Working Kelpie klubben. 
 
 
§ 8. Styrelse 
Moment 1. Styrelsens organisation. 
 
 

1. Nuvarande lydelse som bör strykas. 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande (utses av konstituerande möte), fem (5) övriga 
ordinarie ledamöter samt tre (3) suppleanter.  
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år (tre respektive 
två ledamöter vartannat år) samt suppleanter för ett år. 

 

Förslag till ny lydelse. 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande (utses av konstituerande möte), övriga ordinarie 
ledamöter samt suppleanter. 
Ordinarie årsmöte väljer årligen antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt 
suppleanter för ett år. 

2. Nuvarande lydelse som bör strykas. 
Styrelsen ska sammanträde minst fyra gånger per kalenderår. 

Förslag till ny lydelse. 
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. 

 
Moment 2. Styrelsens uppdrag. 
 

3. Nuvarande punkt som bör strykas. 
Utse delegater till SKK:s fullmäktigemöte i den ordning som SKK:s stadgar föreskriver. 

 
4. Förslag till ny punkt. 

Fortlöpande informera medlemmarna via medlemsbladet och hemsidan.     
 

 

 

 



Styrelsen yttrande över motion nr 7 
 

I alla forskningssammanhang när det gäller storlek på en arbetande beslutande 
församling (d.v.s. styrelser, arbetsgrupper och motsvarande) lyfts antalet sju fram. 
I föreningssammanhang är detta också en mycket vanlig storlek på en styrelse. 
När det finns ett bestämt antal ledamöter och suppleanter underlättar detta också för 
en valberedning att hitta de mest lämpade personerna. För att inte en hel styrelse i 
värsta fall ska väljas ny är det också lämpligt att ha ett system med val av c:a halva 
styrelsen vid varje årsmöte. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att nuvarande text 
under p.1 är den mest optimala. 

Motionären har även i motionen tagit upp en punkt (p.2) med syfte att korrigera ett 
redaktionellt fel. Styrelsen upplever denna ändring som helt befogad eftersom det är ett 
stavfel. Beträffande p.3, att utse delegater till SKK:s fullmäktigemöte anser styrelsen att 
denna punkt ska var kvar då den bygger på av SKK föreslagna typstadgar och kan bli 
relevant. 

Att fortlöpande informera medlemmarna (p.4) via medlemsblad och hemsida genomförs 
redan nu.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet  

att  bifalla motionens p.2 

att avslå p.1 och p.3 

att i övrigt anse motionen besvarad 



Motion nr 8 till årsmöte 2015 med SWKK 
 
Ämne: Förslag till ändringar av stadgar för Svenska Working Kelpie klubben. 
 
§ 9 Revisorer. 
 
Klubbens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 6 
veckor före ordinarie årsmöte.  
 
Nuvarande lydelse som bör strykas. 
Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. 

Förslag till ny lydelse. 
Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. 

 

Styrelsens yttrande över motion nr 8 

Revisorernas berättelse offentliggörs på årsmötet varför det saknas skäl för 
att utöka denna tid till 4 veckor. Styrelsen upplever att det är god 
framförhållning för att ta del av denna. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

att avslå motionen 



Motion nr 9 till årsmöte 2015 med SWKK 
 
Ämne: Förslag till ändringar av stadgar för Svenska Working Kelpie klubben. 
 
 
§ 11 Protokoll. 
 
Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden 
som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av 
vald eller valda justeringsmän. 
 
Nuvarande lydelse som bör strykas. 
Styrelseprotokoll kan rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader. 
 
Förslag till ny lydelse. 
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar senast 6 veckor efter möte. 
Mötesprotokoll publiceras på klubbens webbplats och i klubbens tidning. 
 
(§ 11 Protokoll. 
Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt, till exempel publiceras på klubbens webbplats 
eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader. Se SKK:s 
typstadgar) 

Styrelsens yttrande över motion nr 9 

Årsmötet 2014 beslutade enhälligt att denna § skulle ha den lydelse den har.  

Styrelsen kan biträda åsikten om att protokoll i form av årsmötesprotokoll ska vara 
tillgängliga efter 6 veckor. Detta brukar ske så snart det kan vid nästkommande utskick 
av medlemstidningen. Önskemålet i motionen är därmed enligt styrelsen redan uppfyllt. 

Beträffande protokoll så är en huvudprincip i alla associationer är att styrelseprotokoll 
inte är offentliga. Det finns, liksom allt annat för ideella föreningar, inte reglerat i lag.  
Det är en följd av ledamöternas ansvar som sysslomän och ingår i styrelsens s.k. 
”vårdplikt”. Varken föreningens medlemmar eller utomstående har normalt någon rätt 
att få se protokollen.   

Några bärande skäl för detta är följande: 

Protokoll ska spegla vad som förevarit under ett styrelsemöte. Det kan mycket väl 
komma upp ärenden av känslig natur. Det kan vara personärenden, ekonomiska 
ärenden mm. För att revisorerna ska, genom att läsa protokollen, kunna följa arbetet i 
styrelsen utan att något hålls undan är det därför mycket olyckligt om protokoll blir 
offentliga. Risken för att protokollen blir ”urvattnade” och därigenom intetsägande även 
för revisorerna är därmed stor. 



 

Beträffande styrelsens beslut kring kostnaderna för att lämna ut protokoll har SKK:s 
rekommendation varit vägledande. Om ett protokoll ska lämnas ut bör det enligt 
styrelsens mening vara ett av ordföranden, sekreteraren samt justeringspersonerna 
underskrivet dokument. För detta krävs arbetsinsatser utöver det vanliga, porto-, 
pappers- och tryckkostnader. 

Motionären hänvisar till SKK:s förslag till typstadgar. Citatet är hämtat ur noteringstext 
till förslaget. 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

att avslå motionen 



Motion nr 10 till årsmöte med SWKK 2015 

Grundläggande demokratiska rättigheter 

Under de senaste åren har demokratin i föreningen urholkats. Det har blivit svårare 
att kunna framföra sina synpunkter i både medlemstidningen samt på föreningens 
hemsida. 

I det demokratiska samhället finns ett skydd för alla att ”rätt få uttrycka sina tankar 
och åsikter i tal och skrift ”. Det omnämns i bl. a Sveriges grundlag. 

Det tillhör majoritetens skyldighet att se till att alla kan ges möjlighet att uttrycka sin 
mening. 

Under det senaste året har medlemmar blivit refuserade på föreningens hemsida 
samt i tidningen när man haft synpunkter på styrelsens arbete. 

Jag föreslår årsmötet besluta 

Att alla medlemmar ska ha rätt att få uttrycka sina åsikter ograverat i både 
medlemstidningen samt på föreningens hemsida. 

Kjell Svensson 

 

Styrelsens yttrande över motion nr 10 

Den grundlagsskyddade yttrandefrihet som motionären anger gäller i det offentliga 
samhället och är ej applicerbar på en ideell förening.  

Ansvaret för hemsida och tidning åvilar ytterst årsmötet. Årsmötet har valt en 
styrelse som man genom förtroende överlåtit att avgöra vad som publiceras och 
vilken policy klubben skall ha i dessa frågor. Om årsmötet inte har detta förtroende 
är det årsmötets sak att ta upp denna fråga. Detta kan göras genom motion från 
medlem. 

Motionärens huvudfråga om att alla medlemmar ska ha rätt att ograverat uttrycka 
sina åsikter i både medlemstidning och hemsida är inte förenlig med vare sig en 
fungerande demokrati eller god sed.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet:  

att  avslå motionen 


