Motion Helsingborgs FlygKlubb
Med anledning av protokoll fran
"5

FSF

H-FK

till

FSF

6rsmote 2018

ersmote 2017:

10. Motioner
a) Helsingborgs FK angAende demokrati och transparens beslutod,es.
att avsli att-sats 1-4 ienlighet med styrelsens fdrslag
aft Aterremittera att-sats 5-G till styrelsen, ,,

Det ar med konstaterandet att trotts bifall fdr punkterna 1-4 pa arsmajtet 2017 star
det motsatta i
protokollet och dirmed miste frdgan enyo tas upp pi arsmcitet 2018.
samtidigt bor FSF styrelse frega sig hur det kan bli se att beslut pa ett arsmijte protokollfarrs
oriktigt
I sammanhanget er det intressant att notera att sMFF som fick en likalydande
motion ster det:

"$ 13. Behandling av motioner till mtitet.
Helsingborgs FX ang6nde demokrati och transparens beslutades att bifalla att-sats
med styrelsens fiirslag att remittera att-sats 5-6 till styrelsen.',

14 ienliBhet

Motion till sveriges Flygsportf6rbundets (FSF) irsst6mma 201g(2017) angiende demokrati
och
transparens av styrelsens arbete och darmed ftiljande protokollfdring, utredningar
och analyser av
beslutsunderlag jdmte studieresor och liknande aktiviteter.
Demokrati krever transparens av

FSF's

styrelsearbete

Bakgrund
De styrelseprotokoll som under senare tid produceras av FsF vid styrelsemoten ar delvis s6
summariska att det inte gar att sluta sig till vad som avhandlas, vilka beslut som mojligen fattas
eller
inte fattas och varf6r sa sker. Tillsatta utredningar och analyser redovisas inte till vare sig
motiv/anledning, syfte eller vilken slutsats eller beslut som blev resultatet av utredningen. Nar beslut
protokollft rs som tagna saknas motivering till beslutet.
Det finns ingen anledning fair en ideell verksamhet att hemlighella beslut eller underlag fdr beslut
ej
heller underl6ta att presentera motivering, utredninBar och de utredningsrapporter som tas fram

rdrande flygsportens eller Flygsportf6rbundets verksamhet. I protokoll refererade bilagor som
underlag fOr beslut/handliiggande av erenden skall bifoBas protokollet fOr att skapa transparens
styrelsens arbete och ge medlemmarna mojlighet till insikt i Flygsportft rbundets arbete och
hantering av verksamheten. En revidering av Flygsportfiirbudets gairanden och l6tanden dr med
nuvarande nive av protokollfiiring helt ogorligt vilket inte er acceptabelt tillstand.

i

Enda tillfellet det kan vara befogat att ha sekretess ar i kdnsliga persondrenden.
Fairslag

till beslut

H-FK fdresler ersstemman beslutar;

att
varje paragraf i protokollet skall beskriva vad punkten avser p6 tydligt och adekvat svenska
att
Protokollfijrda beslut skall redovisa motiv till beslut och om styrelsen var enig i beslutet och om inte
rtistningsforhellandet

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

2-L
att
I protokoll refererade bilagor skall bifogas protokollet
att
FSF genomfiirda studiebestik eller annan typ av resor/besiik av organisationer/verksamheter skall
redovisas med reserapport och motiv, analys och slutsats och vilka budgeterade medel som bestrider
eventuella kostnader i samband med detta.

Av

att
Protokoll skall redovisas pl fdrbundets hemsida inom 2 veckor
arsm6tesprotokoll galbr 4 veckor
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