Motion Helsingborgs FlygKlubb H-FK
Motion till Sveriges Flygsportftirbundets (FSF) arsstamma 2017 angeende demokrati och transparens
av styrelsens arbete och diirmed fdljande protokollfdring, utredningar och analyser av
beslutsunderlag jiimte studieresor och liknande aktiviteter.
Demokrati kraver transparens av FSF's styrelsearbete
Bakgrund
De styrelseprotokoll som under senare tid produceras av FSF vid styrelsemdten er delvis si
summariska att det inte ger att sluta sig till vad som avhandlas, vilka beslut som mti.iligen fattas eller
inte fattas och varftir se sker. Tillsatta utredningar och analyser redovisas inte till vare sig
motiv/anledning, syfte eller vilken slutsats eller beslut som blev resultatet av utredningen. N5r beslut
protokollfdrs som tagna saknas motivering till beslutet.
Det finns ingen anledning fdr en ideell verksamhet att hemlighella beslut eller underlag fdr beslut ej
heller underlata att presentera motivering, utredningar och de utredningsrapporter som tas fram
rtirande flygsportens eller Flygsportfdrbundets verksamhet. I protokoll refererade bilagor som
underlag f6r beslut/handleggande av drenden skall bifogas protokollet fdr att skapa transparens i
styrelsens arbete och ge medlemmarna mojlighet till insikt i Flygsportftirbundets arbete och
hantering av verksamheten. En revidering av Flygsportftirbudets Siiranden och litanden iir med
nuvarande nivS av protokollfdring helt ogt rligt vilket inte er acceptabelt tillstend.
Enda tillfallet det kan vara befogat att ha sekretess er i kensliSa personiirenden.

Ftirslag

till beslut

H-FK fdreslSr Srsstamman beslutar;

att
Varie paragraf i protokollet skall beskriva vad punkten avser pA tydligt och adekvat svenska

att
Protokollfdrda beslut skall redovisa motiv till beslut och om styrelsen var enig i beslutet och om inte
r6stningsftirhallandet

att
Tillsatta utredningar skall redovisas med syfte, malsattning, analys och resultat

att
I protokoll refererade bilagor skall bifogas

protokollet

att
genomforda studiebestik eller annan typ av resor/besok av organisationer/verksamheter skall
redovisas med reserapport och motiv, analys och slutsats och vilka budgeterade medel som bestrider
eventuella kostnader isamband med detta.

Av

FSF

att
Protokoll skall redovisas pi fcirbundets hemsida inom 2 veckor frSn m6tesdatum
irsmtitesprotokoll giiller 4 veckor
Helsingborgs FlygKlubb 2015-11-06
Fdr

-FK's styrelse

sSt

fiir

