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      2015-03-17 

Föreningens styrelse har idag mottagit följande motion gällande utökning av antalet 

ledamöter i styrelsen. 

Motion:  

Undertecknad önskar att styrelsen utökas med 2 personer  

till 7 ordinarie + 2 ersättare från 5 ordinarie+ 2 ersättare. 

Motivering : 

- Styrelsen har ett stort ansvar  

- Styrelsen hanterar numera stora summor pengar 

- Styrelsen gör ett stort och viktigt arbete med att söka pengar till vår   

  verksamhet.  

- Styrelsen har en ökande arbetsbelastning 

- Föreningen anordnar numera årligen sommarläger för föreningens 

  familjer, där styrelsen lägger ner ett stort arbete för att få allt att fungera. 

- Föreningen anordnar föreläsningshelger med både nationella och   

  internationella föreläsare, där styrelsen står för samordning och planering. 

 

Det måste få finnas reservkapacitet i styrelsen. 

Suppleantplatserna skall vara en inskolning till styrelsen och en möjlighet för den som saknar 

erfarenhet av styrelsearbete att få prova på. 

Utökningen av styrelsen med 2 ordinarie bör ske snarast.  

 

Eftersom ledamöter och suppleanter inte uppbär någon ekonomisk ersättning för sitt arbete borde 

inte detta bli någon större ekonomisk belastning för föreningen. 

David Eriksson Olofström 

 

Styrelsen anser att den sänkning av antalet ledamöter som årsstämman beslutade om 2013 

fortfarande ligger för nära i tiden för att kunna vara rättvisande gällande om det var ett korrekt 

beslut eller inte. Styrelsens majoritet (med 6 röster mot 1 obesvarad) finner det högst olämpligt att 

på nytt utöka antalet innan en fullständig utvärdering har hunnit göras. 

Styrelsen styrker sin åsikt med argumenten att idag har TSC Sverige flera adjungerande personer, 

som utför uppdrag åt styrelsen, utan att sitta i densamma. Detta är en enorm tillgång för 

föreningen och styrelsens majoritet finner denna lösning som ypperlig då det gäller att avlasta 

styrelsemedlemmarna och det arbete som måste utföras i en styrelse. 

Styrelsen kommer således att xxxxxxxx denna motion och överlämnar till stämman att ta beslut i 

frågan. 

http://www.tsc-sverige.se/

