Styrelsens svar på motion från Helsingborgs Flygklubb angående förbundets mötesprotokoll
Denna motion är snarlik en motion från föregående årsmöte. Årsmötet beslutade då bifall till attsatserna 1 till 4 enligt styrelsens förslag. Tyvärr står det felaktigt att att-satserna avslogs av
årsmötet i protokollet. Detta misstag har tyvärr inte upptäckts av mötesordföranden eller de två
justeringspersoner som justerat protokollet. Inte heller har protokollet överklagats efter att det
publicerats. Styrelsen beklagar detta misstag, men samtidigt är det årsmötet, inte styrelsen, som
har det yttersta ansvaret för att beslut protokollförs på ett korrekt sätt.
Demokrati och öppenhet är två grundbultar inom RF och dess specialidrottsförbund och
föreningar. Styrelsen beklagar om det brister i förbundets demokrati och öppenhet mot
flygsportföreningarna. Information sprids på många olika sätt; verksamhetsberättelse,
styrelseprotokoll, hemsidan, grenförbundstidningar, e-post, personliga möten och telefonsamtal.
Styrelsen är tillgänglig att svara på frågor och diskutera verksamheten i alla frågor, särskilt inom
områden där informationen anses bristfällig. Vi är inte längre bort än ett telefonsamtal eller ett ebrev. Det är positivt att motionären är intresserad av styrelsens beslut och utredningar, men
protokoll kan aldrig ge en komplett bild. Styrelsen uppmanar motionären och alla medlemmar att
kontakta styrelsen personligen för att, dels få mer information, dels att ge input och idéer till
styrelsens fortsatta arbete.
Styrelsen håller med om att informationen i styrelseprotokoll kan förbättras. Det är dock en
avvägning av hur mycket som ska dokumenteras i varje enskilt ärende. Motionären vill att
protokollen ska skrivas på tydlig och adekvat svenska. Vad som anses vara tydlig och adekvat
svenska skiljer sig från person till person. Styrelsens målsättning är att det ska framgå tydligt vad
som beslutas. Under diskussionspunkter dokumenteras inte alltid detaljerat och tydligt vad som
diskuterats, men det anser vi inte heller är nödvändigt.
Det framgår alltid tydligt i protokollet då beslut fattas. Styrelsebesluten är alltid enhälliga om inget
annat anges i protokollet. Under de senaste nio åren har ingen fråga avgjorts via votering i
styrelsen. Om votering genomförs ska det framgå av protokollet.
Tillsatta utredningar ska självklart redovisas och vi anser att så sker idag.
I protokollet refererade bilagor ska bifogas protokollet och presenteras på flygsport.se. Här har det
säkert förekommit brister, men inget har hemlighållits. Saknade bilagor lämnas ut till medlem som
efterfrågar dom.
Styrelsen avgör från fall till fall om reserapport ska skrivas efter en resa. Om det är en studieresa
ska normalt en rapport skrivas. Om det är en resa för att delta i ett möte (t ex FAI GC), så skrivs
normalt inte reserapport. Styrelsen förfogar över en budget för styrelsearbetet. Så länge
årsbudgeten inte överskrids anser inte styrelsen att en ekonomisk redovisning för varje resa ska
krävas.
Protokoll ska skyndsamt publiceras på hemsidan. Även i år har styrelsen och kansliet brustit i
skyndsamheten. Detta kan och ska förbättras. En förändring sedan tidigare år är att protokoll
publiceras på flygsport.se innan de är justerade. Detta innebär en risk att felaktigheter publiceras,
men styrelsen anser att den risken är liten och fördelarna överväger. Dessutom har ordföranden
.
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under året skrivit flera mötesreferat som publicerats på flygsport.se omedelbart efter
styrelsemötet. Dock är styrelsen mycket tveksam till att sätta en tidsgräns för när protokoll ska
vara publicerade.
När det gäller årsmötesprotokoll så anser styrelsen att dessa protokoll ska vara justerade före
publicering. Eftersom justering sker genom underskrift på papper så måste hänsyn tas till
postgången. Under de senaste åren är det i flera fall justeringspersonerna som inte skyndsamt
justerat protokollen. Styrelsen uppmanar till en skyndsam hantering av årsmötesprotokollet, men
är mycket tveksam till att sätta en tidsgräns för när protokoll ska vara publicerade. Dock är denna
hantering utanför styrelsens ansvar. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.
Styrelsen yrkar därför på
- bifall till att-sats 1, 2, 3 och 4 i motionen
- att att-sats 5 ska anses besvarad enligt motiveringen ovan
- avslag till att-sats 6
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