
 1 

 

 

 
 

 
              Luleåsektionen 897001-7342 

  

 

 

Årsmöte 15 februari 2020 
 

Inkomna motioner samt styrelsens yttrande  
Tre motioner har inkommit till årsmötet. Du kan läsa dem och styrelsens ytt-
rande i detta dokument.  

Motion 1 - Om information och mobilt stöd för hemsidan  

Min motion gäller information på hemsidan för mig som medlem i Mun-
skänkarna. Sidan har inget stöd i mobilformat, om jag loggar in via mobilen 
ser det ut som om jag är inloggad, men det är jag inte. Det finns inte någon 
information på hemsidan om att det krävs dator för att kunna logga in/an-
mäla sig till provningar, eller att sidan inte har stöd i mobilformat. Eftersom 
allt fler blir enbart mobila tycker jag det är ett problem som bör adresseras.  

/Britt Nordström  

 

Styrelsens yttrande: 
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen. Hemsidan hanteras från riks-
organisationen och kansliet. Det förekommer många synpunkter kring dess 
användarvänlighet och information anser vi alltid är bra att utveckla. Vi före-
slår att motionen sänds vidare till regionens årsmöte för behandling och be-
slut.  

 

Motion 2 - Om ökad medlemsdelaktighet i provningsverksamheten 

Jag tycker att det är bakvänt att de som sitter i styrelsen ska hålla i/vara del-
aktiga i alla provningar. Det gör att styrelsearbetet blir väldigt tidskrävande. 
Ett förslag kan vara att tillsätta en grupp som jobbar med provningarna, nå-
gon från styrelsen kan leda den gruppen för att inte tappa kopplingen. Men 
då kan ledamöterna i styrelsen ägna sig åt styrelsearbete i första hand. Jag 
kan tänka mig att engagera mig i styrelsearbetet men inte att känna att jag 
måste vara med på nästan alla provningar.  

/ Malin Zingmark  

 

Styrelsens yttrande:  
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen. Vi delar motionärens upp-
fattning om att fler medlemmar behövs i engagemanget kring vår verksam-
het, som ju bygger på ideella insatser. Motionen är i sin intention i linje med 
den verksamhetsplan som lagts fram till årsmötet. Styrelsen föreslår att mot-
ionen sänds till den nyvalda styrelsen för verkställande under kommande 
verksamhetsår.  

 

 



 2 

 

 

 
 

Motion nr 3 - Om bordsplacering vid provningar  

Vår erfarenhet är att det inför varje vinprovningstillfälle är svårt att få plats 
tillsammans (ex. som par) även om man anmält sig tidigt till en provning. 
Upplevelsen är att många kommer väldigt tidigt samt att flera håller plats till 
andra som ännu inte dykt upp. Detta blir stressigt och det är trångt vid in-
släppet då det är ”först till kvarn” om plats som gäller. Alla har kanske inte 
heller möjlighet att komma så långt i förväg varför man då oftast inte heller 
får sitta tillsammans. Förslag: Vi vill föreslå att ansvarig/ansvariga för bok-
ningarna tilldelar ett platsnummer till varje anmäld deltagare som motsvarar 
en angiven plats vid bordet. Numret som tilldelats kommer i bokningsbekräf-
telsen/ finns på närvarolistan vid ingången. Vid ev. avbokningar är det såle-
des dessa nummer som blir lediga och tilldelas dem som står på kölista. På 
detta sätt blir även blandningen bland deltagarna större vid varje bord, samt 
att man som par garanteras att sitta vid samma bord. Dessutom blir inte 
stressen lika påtaglig, bra för dem som inte kan komma allt för tidigt när 
man vet att man kommer ha en angiven plats.  

/ Anette och Anders Hedman  

Styrelsens yttrande:  

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. Vi anser att det inte är helt 
praktiskt genomförbart eftersom det ofta sker sena avbokningar eller andra 
typer av uppkommen frånvaro vid provningar. Arbetsuppgiften som föreslås 
innebär givetvis också ett merarbete, som vi inte tycker är prioriterad för vår 
ideellt arbetande styrelse. Efter att medlemmar har hört av sig om att det all-
tid är ”fullt” trots att man kommer tidigt till provningen, har styrelsen infört 
en tid för insläpp. Det har medfört att ”platspaxningen” har minskat och 
dessutom att styrelsen fått bättre förutsättningar till att lugnt och strukturerat 
kunna förbereda provningarna. Efter insläpp har styrelsen inte möjlighet att 
kontrollera hur platserna intas och får förlita sig på deltagarnas sunda förnuft 
kring aktiviteter där så kallade ”coummunity tables” är en förutsättning för 
en genomförbar verksamhet. Vår rekommendation är att istället för bordspla-
cering, överlåta det på provningsdeltagarna att inte boka upp platser till fler 
än ytterligare en deltagare. Samt att man fyller på vid borden till dess att alla 
platserna är intagna. 


