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Svenska Geotekniska Föreningen
Swedish Geotechnical Society

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019
Datum

2019-03-13

Tid

kl 20:00 till 21:30

Plats

Best Western Royal Star i Älvsjö

Närvarande

Enligt bilaga 1

1

Mötets öppnande
Ordförande Victoria Svahn hälsade alla välkomna och förklarade stämman för
öppnad.

2

Fastställande av dagordning
Beslut: Att fastställa utdelad dagordning.

3

Fastställande av röstlängd
Närvarande personer signerade en lista och totalt uppgick antalet närvarande till
49 st varav 2 st inte var medlemmar i SGF. Röstlängden utgjordes därmed av
den signerade listan med 47 st medlemmar i SGF.
Beslut: Att fastställa röstlängd enligt signerad lista i bilaga 1.

4

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Kallelse till mötet har sänts ut inom föreskriven tid, med e-post och anslagits på
SGFs hemsida.
Beslut: Att fastställa att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

5

Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslogs Victoria Svahn, Göteborgs stad.

Beslut: Att välja Victoria Svahn till ordförande för stämman.

6

Val av protokollförare
Till protokollförare vid stämman föreslogs Sara Jorild, WSP.
Beslut: Att välja Sara Jorild till protokollförare för stämman.
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7

Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera
stämmoprotokollet
Till justeringsmän föreslogs Lars Hansen och Ulrika Isacsson.
Beslut: Att välja Lars Hansen och Ulrika Isacsson till att jämte ordföranden justera
stämmoprotokollet samt att bistå ordföranden vid eventuell rösträkning.

8

Årsberättelse jämte resultat- och balansräkning för
senaste verksamhetsåret
Ordförande, sektionsordförandena, lokalavdelningsansvarig, fortbildningsansvarig och kassör redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen för 2018
med en presentation av densamma, samt redogjorde samtidigt i samma
presentation för resultat- och balansräkning.
Beslut: Att godkänna föredragningen av årsberättelsen, jämte resultat- och
balansräkning för det senaste verksamhetsåret 2018 och lägga dessa till
handlingarna.
Notera: Medlemsförslag lades avseende att lägga ekonomiska medel på att en
jurist tittar på möjligheten att få pengar från Minocta. Bör kunna lyfta att Minocta
har betalat ut ett stort belopp till utlandet som nog aldrig gjorts tidigare.
Beslut: Att styrelsen får i uppgift att anlita en jurist för maximalt 25 000 kr för att
utreda frågan om det finns möjlighet att gå vidare juridiskt i ärendet. Uppdraget
blir att gå igenom ärendet för att kunna avgöra om det är värt att försöka få
pengar från Minocta.

9

Revisorernas berättelse
Revisorerna förmedlar att handlingarna har upprättats enligt god redovisningssed
och följer till stora delar verksamhetsplanen. De tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen.
Notera: Inga frågor ställdes till revisorerna.
Beslut: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10

Beslut om fastställande av balansräkning och
resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst
eller förlust
Beslut: Att fastställa balansräkning och resultaträkning för 2018.
Att årets vinst läggs till det egna kapitalet.

11

Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
Beslut: Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

12

Beslut avseende SGFs organisation och stadgar
Förslag till stadgeändring
Stadgarna och föreslagna förändringar finns att läsa i bilaga 2.
Beslut: Att fatta beslut om stadgeändringarna i klump.
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Förslag till ändring av arbetsordningar
Styrelsen inhämtar synpunkter på föreningens arbetsordningar. Arbetsordningarna
fastställs av styrelsen efter årsmötet. Inga synpunkter framförs.

13

Val av ordförande för sektion Berg på en period av två
år
Styrelsen föreslår ett avsteg från stadgarna avseende val av sektionsordförande Berg.
Valet ska egentligen vara ett fyllnadsval men önskan är att valet utförs som ett
ordinarie. Om förslaget accepteras följer vi också stadgarnas krav på att hälften av
styrelsens ledamöter ska väljas vartannat år. Om avsteget inte godkänns kommer
detta krav inte kunna uppfyllas.
Beslut: Att göra avsteg ifrån stadgarna enligt ovan.
Valberedningen föreslår Pia Hansson, Tyréns AB
Beslut: Att välja Pia Hansson som ny ordförande för sektion Berg.

14

Val av ordförande för sektion Grundvatten på en
period av två år
Styrelsen föreslår ett avsteg från stadgarna avseende val av sektionsordförande
Grundvatten. Valet ska egentligen vara ett fyllnadsval men önskan är att valet utförs
som ett ordinarie. Om förslaget accepteras följer vi också stadgarnas krav på att
hälften av styrelsens ledamöter ska väljas vartannat år. Om avsteget inte godkänns
kommer detta krav inte kunna uppfyllas.
Beslut: Att göra avsteg ifrån stadgarna enligt ovan.
Valberedningen föreslår Niklas Blomqvist, NCC Infrastructure
Beslut: Att välja Niklas Blomqvist som ny ordförande för sektion Grundvatten.

15

Val av ordinarie styrelseledamot på en period av två år
Valberedningen föreslår:
Simon Dawd, Bengt Dahlgren AB
Ricardo De Frias Lopez, KTH
Ulrika Isacsson, SGI
Beslut: Att på en period av två år välja Simon Dawd, Ricardo De Frias Lopez och
Ulrika Isacsson som ordinarie styrelseledamöter.
Ledamöter som lämnar styrelsen: Sara Jorild, Jonas Axelsson och Christoffer With.
Kvarstående mandattid av 1 år:
Victoria Svahn, ordförande
Fredrik Griwell, kassör
Maria Åström, ledamot
Johan Wagenius, sektionsordförande Jord
Marie Arnér, sektionsordförande Förorenade områden

SGF - Svenska Geotekniska Föreningen

Sidan 4 av 5

16

Val av två revisorer på en period av ett år
Valberedningen föreslår:
Mats Tidlund, Skanska (omval)
Stefan Aronsson, Tyréns (omval)

Beslut: Att på en period av ett år välja Mats Tidlund och Stefan Aronsson som
interna revisorer (medlem).

17

Val av ledamöter i prisnämnd på en period av två år
Valberedningen föreslår:
Per-Evert Bengtsson, PEB Geoteknik AB (nyval)

Beslut: Att på en period av två år välja Per-Evert Bengtsson som ledamot i
prisnämnden.

18

Val av ordförande och ledamöter i valberedningen
Styrelsens förslag:
Pia Larch, Skanska (omval)
Anneli Liljemark, Liljevall Consulting AB (omval)
Henrik Möller, Henrik Möller Geokonsult AB (omval, ordförande)
Per-Olof Sjödin, Tyréns AB (nyval)
Beslut: Att på en period av ett år välja Pia Larch, Anneli Liljemark, Per-Olof Sjödin och
Henrik Möller (ordförande) till ledamöter i valberedningen.

19

Fastställande av medlemsavgifter
Förslag till beslut: Oförändrad medlemsavgift för nuvarande kategorier vilket innebär
enskild 500 kr, senior/junior 250 kr, kooperativ liten 2 500 kr, kooperativ stor 4 750.
Beslut: Att fastställa en oförändrad medlemsavgift enligt ovan för år 2019.

20

Redovisning av verksamhetsplan samt ekonomisk
plan för det kommande verksamhetsåret
Ordförande tillsammans med ordförandena för sektionerna och kassören redogjorde
för innehållet i verksamhetsplanen för 2019 och den ekonomiska planen för 2019.
Notera: Fundering från medlem om styrelsen bör fundera på om del av kapitalet
ska fonderas.

Beslut: Att fastställa verksamhetsplan och ekonomisk plan med ett
budgetunderskott på 1 228 973 kr för 2019.
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21

Behandling av motioner och ärenden som av styrelsen
hänskjuts till stämman
Styrelsen fick på årsstämman 2018 i uppdrag att bereda frågan om arvodering samt ta
fram en långsiktigt hållbar plan för framtida rekrytering av styrelseledamöter. Vice
ordförande presenterade utredningens resultat (bilaga 3).
Beslut: Att det inte utgår arvode för styrelsearbete inom föreningen.
Att styrelsen arbetar vidare enligt i uppdragsrapporten redovisad plan (bilaga
3).
Att uppdraget givet till styrelsen vid föreningsstämman 2018 anses vara
avslutat i enlighet med styrelsens redovisning.

22

Information från styrelsen
Ordförande presenterade föreningens nya rutin ”Valberedningens arbetsprocess”
(Rutin nr 15).

23

Avslutning
Ordförande Victoria Svahn förklarar årets föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet

______________________________
Sara Jorild

Ordförande

______________________________
Victoria Svahn

Justeras

______________________________
Ulrika Isacsson

_____________________________
Lars Hansen

Bilagor:
1. Röstlängd
2. Stadgar - förslag revidering
3. Styrelsens förslag utifrån uppdraget att utreda arvodering och framtida rekrytering
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Bilaga 1

Bilaga 2
Svenska Geotekniska Föreningen
Swedish Geotechnical Society

Stadgar
Senast ändrade 2018-03-14
Med förslag till justeringar
2019-03-13

Svenska Geotekniska Föreningen
Swedish Geotechnical Society

Stadgar

Linköping 2018

Stadgar
Läsanvisning till föreslagen revidering:
Blå kursiv text är förklarande text.
Röd understruken text är ny.
Röd genomstruken är borttagen text.
Fastställda vid föreningsmöten den 25 mars och 10 september 1985 samt, med vissa
ändringar, vid årsmöte den 9 mars samt föreningsmöten den 25 april 1995, vid årsmöte den 5
mars och föreningsmöte den 20 april 1998, vid föreningsstämmorna 21 april och 26 maj 1999
vid föreningsstämman 6 mars 2009 samt vid föreningsstämman 12 mars 2010. Justering av
paragraf 23 avseende punkt 15 efter föreningsstämma 11 mars 2015. Justering av paragraf 3,
4 och 10 efter föreningsstämma 2017-03-15 (andra läsningen).
Inledning
Svenska Geotekniska Föreningen, SGF, är en ideell förening, som bildades den 27 februari
1950.
§1

Firma
Föreningens firma är Svenska Geotekniska Föreningen.

§2

Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämma och styrelsen.

§3

Ändamål
Föreningen har till ändamål att i ett nationellt och internationellt perspektiv
främja utvecklingen av de vetenskapliga och ingenjörsmässiga aspekterna inom
samhällsbyggande som är relaterade till jord, berg, grundvatten och förorenade
områden.

§4

Internationell tillhörighet
Föreningen är medlem i den internationella föreningen "The International
Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering", ISSMGE.
Föreningen är medlem i den internationella föreningen "The International
Association for Engineering Geology", IAEG.

§5

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

§6

Medlemskap
Till enskild medlem antas person med väsentlig anknytning till och med minst 2
års yrkesutövning i verksamhet inom föreningens ändamål.
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Till korporativ medlem antas företag och annat organ, som arbetar med
verksamhet inom föreningens ändamål och har förvärvat gott allmänt anseende.
Till juniormedlem antas person som vid tidpunkten för anmälan är yngre än 30 år
och som har 2 års högskolestudier eller yrkesutövning mindre än 2 år.
§7

Inträde
Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Ansökan om inträde ska
göras skriftligen genom brev, fax eller e-post eller via ansökningsformuläret på
föreningens hemsida. Till ansökan bifogas kort meritförteckning och namn på
minst en referensperson. Av ansökan ska framgå om man godkänner att
medlemskap, namn och adress får lämnas vid information via datanätet.
Styrelsen beslutar med enkel majoritet om inträde ska beviljas. Inträdet ska
meddelas föreningens medlemmar.

§8

Medlems åligganden och rättigheter
Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda
avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem
förväntas bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Medlemmar, inklusive anställda hos korporativ medlem, äger rätt att närvara vid
möten och sammankomster som anordnas för medlemmar.

§9

Hedersmedlem
Enskild medlem, med mer än 20 års oavbrutet medlemskap och som gjort
förtjänstfulla insatser inom föreningen, kan av styrelsen utses till hedersmedlem.

§ 10

Medlemsavgift
Enskild medlem ska årligen till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken
beslutas av föreningsstämman.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
Senior medlem som fyllt 65 år Pensionär med mer än 10 års medlemskap ska
erlägga halv medlemsavgift.
Senior medlem Pensionär som fyllt 75 år med mer än 10 års medlemskap är
befriad från medlemsavgift.
Juniormedlem ska erlägga halv medlemsavgift.
Medlemsavgiften betalas på sätt och inom tid som styrelsen beslutar.

§ 11

Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen
eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas och äger
därigenom ej rätt att delta i överläggningar eller beslut. Medlem meddelas
skriftligen om uteslutningen och motivet härför. Utesluten medlem kan begära
att fråga om uteslutning hänskjuts till nästkommande föreningsstämma genom
anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om
uteslutning avsänts till medlemmen.

§ 12

Avgång
Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av räkenskapsåret då medlem sagt
upp sitt medlemskap, ej erlagt medlemsavgift, uteslutits eller avgått av annan
omständighet.
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§ 13

Sektion
Sektionens syfte är att utifrån en behovsanalys skapa en långsiktig plan för
föreningens verksamhet inom sitt område, samt driva och samordna sektionens
verksamhet i dialog med övriga SGF.
Sektionernas avgränsning definieras i SGFs arbetsordning, som årligen fastställs
av SGFs styrelse.
Sektion inrättas av föreningsstämma.
Sektionen är underställd huvudstyrelsen.
Sektionens verksamhet leds av en ordförande, som utses av föreningsstämman.
Övriga ledamöter fastställs av styrelsen på förslag från sektionsordföranden.
Återval av sektionsledamot till samma funktion efter fullgjord verksamhetstid
ska normalt dröja minst fyra år.
Verksamhetstiden för ledamöter i sektionsstyrelsen ska normalt vara högst sex
sammanhängande år.
Samtliga ledamöter ska vara enskilda medlemmar.
Sektionen ska upprätta plan för sektionens verksamhet i enlighet med
föreningens arbetsordning.
Sektion erhåller medel för sin verksamhet från föreningen enligt av styrelsen
godkänd budget.
Sektion ska årligen redovisa skriftligt underlag till SGFs verksamhetsberättelse.
Sektion upphör efter beslut av föreningsstämma.

§ 14

Arbetsgrupp
Arbetsgruppens funktion är att vara en flexibel enhet som driver arbete inom
föreningen.
Den enskilda arbetsgruppens syfte definieras vid uppstart av den samme.
Arbetsgrupp inrättas av styrelsen på förslag från sektion eller grupp av
medlemmar.
Arbetsgruppens arbetsformer, mål och tidsbegränsning beskrivs i en
arbetsbeskrivning som fastställs av styrelsen.
Arbetsgrupp ska årligen redovisa skriftligt underlag till SGFs
verksamhetsberättelse.
Arbetsgrupp upphör efter beslut av styrelsen.

§ 15

Lokalavdelningar
För att främja regional samverkan mellan föreningens medlemmar kan
lokalavdelningar inrättas efter beslut av styrelsen. De fyra sektionerna kan
initiera en eller flera lokalavdelningar inom samma geografiska område.
Medlemmar i lokalavdelning är föreningens medlemmar som har geografisk
anknytning.
Lokalavdelnings verksamhet leds av en styrelse. Lokalavdelnings
styrelseledamöter och dess ordförande ska vara enskilda medlemmar och
utnämns vid lokalavdelningens årsmöte. Utnämningen av ordföranden fastställs
av föreningens styrelse.
Verksamhetstiden för ledamöter i lokalavdelnings styrelse ska normalt vara
högst fyra sammanhängande år.
Lokalavdelnings redovisning ingår i och är en del av föreningens ekonomiska
redovisning.

§ 16

Prisnämnd
En prisnämnd, bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande, har till
uppgift att lämna förslag på kandidat till SGF:s pris, Rolf Brinks pris samt Sven
Hansbos pris.
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Ledamöter i prisnämnden ska vara enskilda medlemmar och utses av
föreningsstämma för en period av två år i taget.
§ 17

Valberedning
En valberedning lämnar förslag till föreningsstämma på ledamöter i styrelse och
prisnämnd samt revisorer.
Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande.
Ledamöter i valberedningen ska vara enskilda medlemmar och utses av
föreningsstämma.
Ledamöter i valberedningen utses för ett år i taget.
Ledamöterna i valberedningen ska spegla föreningens sammansättning.

§ 18

Styrelse
Föreningens styrelse består av tio ordinarie ledamöter; ordförande, fyra
ordföranden för sektionerna samt fem övriga ledamöter.
Ordförande, kassör, fyra ordförande för sektionerna och övriga ledamöter utses
av föreningsstämman på en period av två år, varvid fem ledamöter väljs med en
förskjutning på ett år. För ledamot som avgår före mandatperiodens utgång görs
fyllnadsval på ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, fortbildningsansvarig och
lokalavdelningskontakt, vid ett konstituerande styrelsemöte i nära anslutning till
föreningsstämman.
Valbar till styrelsen är enskild medlem.
Ledamöter ska utses så att de speglar föreningens sammansättning av
medlemmar.
Återval av funktionär till samma funktion efter fullgjord verksamhetstid ska
normalt dröja minst fyra år.
Verksamhetstiden för ledamöter i styrelsen ska normalt vara högst sex
sammanhängande år.
Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. I beslut ska minst fem
styrelseledamöter delta. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 19

Revisorer
Styrelsens förvaltning av föreningen ska granskas av två revisorer, som
fortlöpande ska ta del av föreningens räkenskaper och verksamhet.
Revisorer, varav minst en ska vara enskild medlem utses av föreningsstämma.

§ 20

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot
eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 21

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 01-01 - 12-31.

§ 22

Årsredovisning
Styrelsen ska senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna
lämna årsredovisningshandlingar, vilka omfattar årets bokföring,
verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning.
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§ 23

Föreningsstämma
Föreningsstämma (ordinarie) hålls under mars månad.
Kallelse till föreningsstämma ska distribueras till medlemmar enligt §25.
Övriga handlingar utöver de som utsänds med kallelse utdelas på
föreningsstämman innan ärendet behandlas.
Förslag till ärende att behandlas på föreningsstämma kan inlämnas av enskild
medlem skriftligt och ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.
Vid föreningsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. Val av ordförande vid stämman
6. Val av protokollförare
7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
8. Årsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i
anledning av årets vinst eller förlust
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
12. Val av ordförande på en period av två år (när aktuellt)
13. Val av kassör på en period av två år (när aktuellt)
14. Val av ordförande för sektioner på en period av två år (när aktuellt)
15. Val av ordinarie styrelseledamöter på en period av två år
16. Val av två revisorer på en period av ett år
17. Val av ledamöter i prisnämnd på en period av två år
18. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen
19. Fastställande av medlemsavgifter
20. Redovisning av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för det kommande
verksamhetsåret.
21. Behandling av motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till
stämman
22. Avslutning
Funktionärernas verksamhetstid varje år går från föreningsstämma fram till nästa
föreningsstämma.

§ 24

Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas om styrelsen finner så nödvändigt eller om
minst 10% av antalet av de enskilda medlemmarna så påfordrar.
I kallelse till extra föreningsstämma ska anges orsak till dess sammankallande.
Mellan föreningsstämmor, ordinarie som extra, stämma ska det förflyta en tid av
minst en månad.

§ 25

Kallelse till föreningsstämma
Kallelse ska vara utsänd senast två veckor före ordinarie stämma och extra
stämma.
Underlag för punkter som ska behandlas på föreningsstämman ska finnas
tillgängliga för medlemmar minst två veckor före stämman.
Då kallelse utgår till stämma ska styrelsen genom brev underrätta revisorerna
därom.
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§ 26

Röstning
Vid röstning på föreningsmöte och föreningsstämma räknas röst från enskild
medlem, som dessutom kan avlägga röst för maximalt två andra enskilda
medlemmar genom fullmakt. Även juniormedlem har rösträtt.
Stadgeändring kan endast göras på ordinarie föreningsstämma varvid erfordras
två tredjedels majoritet. I övriga frågor erfordras enkel majoritet vid en
föreningsstämma eller ett föreningsmöte.

§ 27

Upplösning
Vid beslut om upplösning erfordras två tredjedels majoritet på två
föreningsstämmor, varav en ordinarie, med mer än 30 dagars och mindre än 90
dagars mellanrum. Förslaget om föreningens upplösning samt orsak för detta ska
anges i kallelsen.
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar tillfalla aktiva
geotekniska institutioner vid svenska tekniska högskolor och tekniska
universitet. För att främja geoteknisk forskning och utveckling ska tillgångarna
fördelas mellan institutionerna i förhållande till summan av antalet examinerade
och antagna geotekniska doktorander under de senaste 5 kalenderåren.
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Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) bildades 1950 och består
av drygt 1500 enskilda medlemmar. Dessutom ingår ca 30
korporativa medlemmar i form av institutioner, högskolor,
myndigheter, konsult och entreprenadföretag samt tillverkare
inom området.
SGF har till ändamål att främja utvecklingen inom geoteknik med
grundläggning, ingenjörsgeologi, grundvatten och miljöteknik i ett
nationellt och internationellt perspektiv.
Föreningen företräder i Sverige de internationella föreningarna,
the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering (ISSMGE) och International Association of
Engineering Geology (IAEG).
I SGF:s Rapport- och Notatserie utges föreningens metodbeskrivningar, monografier och dokumentation från konferenser,
temadagar m.m.
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Styrelsens förslag utifrån uppdraget att utreda
arvodering och framtida rekrytering
1

Bakgrund

Styrelsen fick på årsstämman 2018 i uppdrag att bereda frågan om arvodering samt ta fram en
långsiktigt hållbar plan för framtida rekrytering av styrelseledamöter.
Ursprunget till uppdraget är en motion som ställdes till årsmötet 2018. Styrelsen och årsmötet
noterade redan då att när motionen skrevs så fanns farhågan att det inför årsmötet 2018 skulle
vara svårt att rekrytera en styrelse, bla med utgångspunkt i att det vid årsmötet 2017 blev en
tillfällig lösning på ordförandeposten.

2

Styrelsens uppdragsarbete

Styrelsen har löpande under året behandlat frågan kring arvodering och rekrytering. Styrelsens
vice ordförande har haft uppgiften att driva uppdraget. Styrelsen har även tagit in synpunkter
från verksamheten, bland annat under höstens planeringsdagar.
Styrelsen har bland annat noterat följande:
-

I samband med årsmötet 2018 sjösattes en ny organisationsstruktur inom föreningen i
syfte att fördela arbetsuppgifterna på fler personer och öka möjlighet till delaktighet för
fler medlemmar. Den nya organisationen har snart varit aktiv i ett år och förändringen
av arbetsfördelningen har börjat ta sin form. Mer tid behövs innan förändringen kan
anses vara fullt genomförd.

-

Det normala i en ideell organisation som har enskilda medlemskap är att ingen är
arvoderad. Föreningsarbetet är i grunden en fritidssyssla inte en inkomstkälla. Ideella
föreningar bygger på en viss uppoffring men naturligtvis även att individerna känner att
de på något plan får ut något av engagemanget. Införs arvoden neutraliserar det helt
eller delvis individens uppoffring.

-

Det finns en risk för att de som inte arvoderas tycker att de som får arvoden borde göra
större del av arbetet och det blir på sikt en svår gränsdragning vilka som ska arvoderas
och vilka som inte ska. Införs arvoden i en förening rekryteras ofta andra personer än
om det inte finns arvode.

-

Att hålla kvar styrelsens (eller t ex ordförandens) uppdrag på ideell nivå kräver vilja,
disciplin, tydliga prioriteringar och god organisation. Släpper man på någon av dessa
delar kan arbetsbördan öka snabbt. För att minska arbetsbördan bör administrativa och
förvaltande tjänster köpas in i så stor utsträckning som möjligt.

-

Vid rekrytering av styrelseledamöter är det viktigt att beskrivningen av arbetsinsatsen
stämmer överens med verkligheten så att medlemmen inte efter valet upptäcker att
rollen/arbetsbelastningen var en helt annan än vad som uttalats. Om vederbörande då
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inte tar på sig arbetet drabbar det med stor sannolikhet en annan funktion/medlem i
föreningen. Här har valberedningen en mycket viktig roll att spela.

3

Styrelsens förslag

Det är styrelsens uppfattning att SGF ska drivas vidare som en ideell förening och föreslår att
det tills vidare inte utgår arvode för styrelsearbete inom föreningen. För att förbättra
möjligheten till framtida rekrytering av styrelseledamöter föreslår styrelsen följande:
-

Utifrån den nya organisationen och formaliseringen av arbetet i så kallade
arbetsordningar anser styrelsen att det finns bra förutsättningar för att rekrytera
styrelseledamöter med rätt beskrivning av arbetsinsats samt att ha kontroll på
arbetsbelastningen för enskilda individer. Den årliga översynen av arbetsordningar
samt arbetsbeskrivningar ska inkludera frågan kring arbetsbelastning.

-

Valberedningens arbete struktureras upp genom en ny rutin (som presenteras på
årsstämman 2019).

-

Administrativa tjänster köps för att avlasta styrelsen och verksamheten.

-

Föreningen utför ett fortsatt arbete under 2019 med att identifiera hur vi i föreningen
kan öka attraktiviteten för engagemang. Förslag som redan diskuteras är exempelvis
studiebesök i samband med fysiska möten, mer fysiska möten och rabatter på
föreningens arrangemang. Arbetet inkluderar att lyssna in medlemmarnas synpunkter.
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