Styrelsens yttrande över motion till årsstämman 2012
Motion 2 ang. rösträtt – från Skånes Flygsportförbund
I de flesta folkvalda församlingar finns en gräns för hur stor en grupp måste vara för att få representation
med rösträtt. I till exempel de allmänna valen i Sverige krävs 4 procent av rösterna för att ett parti ska få det
första mandatet i Riksdagen. Vid Flygsportförbundets årsstämma är gränsen för att en klubb ska få rösträtt
tio medlemmar (aktiva och betalande), samma antal som krävdes för att en gång registrera klubben.
Men regeln i 15 § som motionärerna pekar på väcker frågor. Vad händer om en klubb har en svacka och
minskar under 10 medlemmar, men dessa ändå är aktiva? Varför blir klubben då av med sin rösträtt? Och
varför är en klubb på 11 medlemmar värd så mycket mer än en klubb med nio medlemmar?
Styrelsen delar sålunda motionärernas inledande problematisering, nämligen att regeln om rösträtt i 15 §
diskriminerar klubbar under 10 medlemmar. Styrelsen konstaterar också att andra specialidrottsförbund i
vår storlek och med liknande organisationsstruktur i allmänhet förefaller sakna ett krav på minsta antal
medlemmar för rösträtt på sin årsstämma eller motsvarande.
Men där tar vår förståelse för resonemangen i motionen slut. Motionärerna trasslar in sig ett
”demokratibygge” som krånglas till utöver det fattbara, och som förefaller att ha ett enda mål för ögonen,
nämligen: hur ska styrelsen i Skånes Flygsportförbund kunna skaffa sig maximalt inflytande över svensk
flygsport. Förslaget har nämligen skräddarsytts för medlemsstrukturen i just Skåne (många och små
klubbar jämfört med övriga landet), och det faktum att Skåne tillhör de distrikt som har en fungerande
styrelse. Alla begränsningar för representation per proxy har tagits bort i motionärernas förslag till nya
stadgar, vilket innebär att styrelsen för Skånes Flygsportförbund genom ett intensivt representationsraggande skulle kunna komma till årsstämman med ett par tusen röster. Faktum är att flera
flygsportförbund om de lade manken till skulle kunna genomföra en liknande procedur.
Om det är något som är viktigt i en demokratisk organisation så är det just att undanröja faktorer som kan
öppna vägen för oväntade kupper eller obehagliga överraskningar. Förutsägbarhet är en lika viktig faktor
för förenings- och samhällsdemokrati (och för all del även näringsliv) som transparens. En stadgeändring
enligt motionärernas förslag skulle skapa ett väldigt sårbart förbund, med behov av nya balanserade
kontrollmekanismer inför årsstämmorna. För att inte tala om vilket lurpassande på varandra som skulle
krävas, och som skulle ta tid och energi från det vi helst vill göra – flyga.
Frågan i dagens lägen är faktiskt om distrikten överhuvudtaget ska ha någon rösträtt eller rätt att
representera per proxy. Inom Riksidrottsförbundet går man mot det motsatta, och de regionala
Idrottsförbunden har nyligen blivit av med sin rösträtt vid Riksidrottsmötet – RF:s årsmöte (närvaro- och
yttranderätt kvarstår).
Styrelsen noterar att den handling som inkommit till kansliet med överskriften ”Motion till FSF årsstämma
2012” inte är undertecknad, även om det inte är svårt att lista ut vilka som är författare eftersom motionen
återkommer i lätt redigerad form vid varje årsstämma. Skånes Flygsportförbund uppges vara avsändare,
men det saknas uppgift om när och i vilket sammanhang beslut om en motion i frågan skulle tagits. Om
motionen är insänd av enskilda personer i Skåne är det olyckligt att den gör anspråk på att vara beslutad av
distriktet.
Styrelsen delar dock som sagt en del av vad motionärerna anför, och tycker att det kan vara dags för en
förändring av reglerna för förenings rösträtt vid årsstämma.
Styrelses yrkande:
Svenska Flygsportförbundet, Box 750, 521 22 Falköping Telefon: 0515-371 55 Fax: 0515-371 58

att årsstämman beslutar ändra Flygsportförbundets stadgar sålunda: § 15 andra stycket ”Röstberättigad är
varje förening med minst 10 medlemmar och har rösträtt enligt nedanstående:” stryks. Detta innebär att alla
föreningar som betalt årsavgift och rapporterat sina medlemmar vid årsskiftet har minst ett ombud vid
årsstämman, oavsett medlemsantal.
att årsstämman i övrigt avslår motionen.
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