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         Datum 2019-03-13 

Motion inlämnad av Krister Jonsson, Linda Klein, Lars Gustafsson, 
Simona Hrstkova, Kenneth Jakobsson, Nicklas Höglund och Jörgen 
Mårtensson gällande ”Översyn av stadgar” 

Styrelsens förslag till beslut på stämman 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning    

 Översyn av Stadgar  
Bakgrund  
Arbetet med nya stadgar har enligt uppgift pågått ett antal år och fortfarande upplever 
Stockholms sektionen att syfte, uppdrag och målsättning med nya stadgar för Svenska 
Fjällklubben och sektionerna är oklart.  

Förslag  
Stockholms sektionen föreslår en Översyn av klubbens och sektionernas stadgar.  

Dessutom föreslår vi att en arbetsgrupp bildas med representanter från samtliga sektioner. 
Arbetsgruppens uppgift är att definiera och klargöra syfte och mål med översynen samt ta fram 
förslag på nya eller justerade stadgar för Svenska Fjällklubben och dess sektioner. Vi anser att 
det är viktigt att dessa stadgar "hänger ihop" och tydligt klargör relationen mellan Klubben och 
sektionerna.  

Att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från sektionerna innebär att arbetet blir 
transparant och öppet. Ett gemensamt arbete är dessutom inbjudande och skapar 
informationskanaler både mellan Klubbstyrelsen och sektionsstyrelser men även ut till 
medlemmarna i landet. Vi kommer tillsammans att förenkla förankringsprocessen i sektionerna 
vilket kommer att skynda på en eventuell förändring.  
Stockholms sektionen ser fram emot ett aktivt deltagande i arbetsgruppen. Tillsammans kan vi 
skapa förutsättningar för Stadgar och arbetssätt som är till gagn för Svenska Fjällklubben.  

Styrelsen för Stockholms Sektionen  

Krister Jonsson  
Linda Klein  
Lars Gustafsson  
Simona Hrstkova  
Kenneth Jakobsson  
Nicklas Höglund  
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Styrelsens svar 

Styrelsen upptäckte att ett flertal sektioner genom åren hade infört förändringar i sina stadgar 
som i slutändan riskerar att komma i konflikt med riksstadgarna. 

Beslut togs om att ensa alla sektioners stadgar. 

De sektionsstadgar som har funnits sedan 2012 har icke varit implementerade i samtliga 
sektioner varför dessa justerades och sedan skickades ut till samtliga sektioner för möjlighet att 
påverka dessa i en demokratisk process. 

Efter att synpunkter inkommit och dessa antingen inarbetats i sektionsstadgarna alternativt att 
synpunkter inte togs med efter styrelsebeslut så skickades sektionsstadgarna ut i fastställd form. 

I arbetet har ingått att säkerställa att riksstadgarna också hänger ihop med de nya 
sektionsstadgarna vilket är nästa steg i arbetet. 

Styrelsen förordar att det arbetet slutförs. 

För styrelsen 
    

Jan Lundhag 
Ordförande  
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