
 

 

 

Motioner som ska fastställas på årsmöte 2017-08-26, motioner 

från förra årsmötet 2016. 

 

 

 

Motion 11.1 

Motion till årsmöte YCC Sweden 2016-06-18.  

Inlämnad av medlem 723 Clas Blomberg.  

Motion gällande stadgeändring § 4.1  

Jag yrkar på följande ändring i § 4.1:  

§ 4. Årsmöte  

4.1. Tidpunkt  

Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 1 juli och senast 31 augusti, vid en tidpunkt som 

beslutas av styrelsen.  

Bör ändras till:  

4.1 Tidpunkt  

Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 1 juni och senast 31 augusti, vid en tidpunkt som 

beslutas av styrelsen.  

Detta för att vi ska kunna ha möjligheten att slå ihop vårt årsmöte med internationella 

träffen de år som Sverige är värdland men även utöka valmöjligheten att kunna välja datum. 
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Motion 11.2 

Motion till årsmöte YCC Sweden 2016-06-18  

Inlämnad av medlem 723 Clas Blomberg.  

Motion gällande stadgeändring § 4  

Jag yrkar på följande ändring under förutsättning att motion gällande § 4.1 röstas igenom.  

§ 4. Årsmöte  

4.4. Motioner, förslag  

Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast:  

• 1 juni för förslag gällande stadgeändring.  

• 3 veckor före årsmötet för andra förslag.  

Samtliga röstberättigade medlemmar har rätt att lämna förslag att behandlas av årsmötet.  

Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande.  

Bör ändras till:  

4.4. Motioner, förslag  

Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast:  

• 1 maj för förslag gällande stadgeändring.  

• 3 veckor före årsmötet för andra förslag.  

Samtliga röstberättigade medlemmar har rätt att lämna förslag att behandlas av årsmötet.  

Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande.  

Detta för att styrelsen ska kunna ha möjligheten att hinna gå igenom inkomna motioner. 
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Motion 11.3 

Motion till årsmöte YCC Sweden 2016-06-18.  

Inlämnad av medlem 723 Clas Blomberg.  

Motion gällande stadgeändring § 11  

Jag yrkar på följande ändring i § 11:  

§ 11. Medlemsavgift  

Medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret fastställs av årsmötet. Person som 

inkommit med ansökan om nytt medlemskap efter 1 januari.  

Bör ändras till (under förutsättning att motion gällande § 4.1 röstas igenom):  

§ 11. Medlemsavgift  

Medlemsavgift för det kommande kalenderåret fastställs av årsmötet. Person som inkommit 

med ansökan om nytt medlemskap efter 1 september erhåller fullt medlemskap hela följande 

kalenderåret.  

Annars bör den förtydligas till detta förslag om § 4.1 ej röstats igenom:  

§ 11. Medlemsavgift  

Medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret fastställs av årsmötet. Person som 

inkommit med ansökan om nytt medlemskap efter 1 september erhåller fullt medlemskap 

hela följande verksamhetsåret.  

Detta för att inte straffa nya medlemmar som tillkommer sent på året. Det gör det lättare att 

knyta upp medlemmen jämförelsevis att den nya medlemmen ska återkomma vid/efter 

årsskiftet för medlemskap om den inte vill förlora pengar. 
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Motion 11.4 

Motion till årsmöte YCC Sweden 2016-06-18.  

Inlämnad av medlem 723 Clas Blomberg.  

Motion gällande stadgeändring § 15  

Jag yrkar på följande ändring under förutsättning att motion gällande § 4.1 röstas igenom.  

§ 15. Utträde, uteslutning  

Medlem som önskar utträde ur klubben skall göra skriftlig anmälan härom till klubben. Erlagd 

medlemsavgift återbetalas inte. Ett medlemskap upphör vid verksamhetsårets slut, om det 

inte förnyats.  

Medlem som underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben, brutit 

mot dessa stadgar, eller på annat sätt skadat klubben, kan uteslutas ur klubben av Styrelsen. 

Särskilt protokoll skall upprättas och förvaras tillsammans med styrelseprotokollen. Av 

integritetsskäl anslås inte sådant styrelseprotokoll på hemsidan.  

Medlem som uteslutits av styrelsen kan överklaga beslutet till ordinarie eller extra årsmöte. 

Överklagande skall ske skriftligt till styrelsen senast tre veckor innan ordinarie eller extra 

årsmöte efter delgivning av beslut skett.  

Bör ändras till:  

§ 15. Utträde, uteslutning  

Medlem som önskar utträde ur klubben skall göra skriftlig anmälan härom till klubben. Erlagd 

medlemsavgift återbetalas inte. Ett medlemskap upphör vid kalenderårets slut, om det inte 

förnyats.  

Medlem som underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben, brutit 

mot dessa stadgar, eller på annat sätt skadat klubben, kan uteslutas ur klubben av Styrelsen. 

Särskilt protokoll skall upprättas och förvaras tillsammans med styrelseprotokollen. Av 

integritetsskäl anslås inte sådant styrelseprotokoll på hemsidan.  

Medlem som uteslutits av styrelsen kan överklaga beslutet till ordinarie eller extra årsmöte. 

Överklagande skall ske skriftligt till styrelsen senast tre veckor innan ordinarie eller extra 

årsmöte efter delgivning av beslut skett. 
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Motion 11.5 

Motion till årsmöte YCC Sweden 2016-06-18.  

Inlämnad av medlem 723 Clas Blomberg.  

Motion gällande stadgeändring § 17  

Jag yrkar på följande ändring i § 17:  

§ 17. Stadgetolkning m m.  

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 

förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får 

frågan avgöras av styrelsen.  

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av 

dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.  

Bör ändras till:  

§ 17. Stadgetolkning mm.  

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 

förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får 

frågan avgöras av styrelsen.  

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av 

dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Hela detta stycke bör tas bort. Vi ska inte 

skrämma medlemmar som har synpunkter/åsikter som skulle leda till att tvisten måste lösas i 

domstol. Är tvisten av sådan grov överträdelse t ex ekonomisk tar en domstol upp fallet 

ändå, därav bör den ej finnas med.   
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