Instruktion motioner

Instruktion motioner årsmöten i IFK Lidingö Friidrott

1. INLEDNING
Alla medlemmars gemensamma forum i IFK Lidingö Friidrott är årsmötet och alla har rätten att lämna förslag
i stort och i smått till årsmötet (motioner). Det betyder också att man måste vara medlem i föreningen för att
kunna lämna in en motion.
2. TIDSFRIST MOTION
I 3 KAP §2 i stadgarna beskrivs området motioner, som säger att en motion ska skickas in till styrelsen
senast fyra veckor innan årsmötet. Tidsfristen innan årsmötet består i att styrelsen ska hinna hantera
motionen (se nedan). Stadgarna i sin helhet hittar du på hemsidan under ”Policys”.
3. HUR LÄMNAR JAG IN EN MOTION TILL STYRELSEN?
3.1. Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter
Det är viktigt att du skriver ditt namn och dina kontaktuppgifter i motionen. Dels måste styrelsen kunna se att
du är medlem i föreningen, dels måste styrelsen kunna kontakta dig om de har några frågor kring motionens
innehåll.
3.2. Via brev
Posta din motion (märk kuvertet med ”MOTION TILL ÅRSMÖTET”) till:
IFK Lidingö Friidrottsklubb
Box 10057
181 10 Lidingö
3.3. Via mail
Motionen kan skrivas direkt i ett epostmeddelande eller som bifogad fil. Motionen mailas till ifk@lidingofri.se
(skriv "motion" och ditt namn i ämnesfältet).
3.4. Andra sätt att lämna in en motion
Normalt kan du lämna in motionen direkt till kansliet (Vasavägen 82), men under rådande pandemi ber vi dig
i så fall att först ringa till kansliet och bestämma hur och när (08-767 64 83).
4. HUR BEHANDLAS DIN MOTION?
Styrelsen går igenom alla motioner och dess innehåll. Styrelsen är enligt stadgarna skyldig att skriftligen
besvara motionen samt tillstyrka eller avslå den.
Motionen tillsammans med styrelsens yttrande är årsmöteshandlingar och ska tillgängliggöras för
medlemmarna senast en vecka före mötet. Slutligt beslut fattas av årsmötet.
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