
Styrelsens yttrande över motioner 2020 

Motion 1 av 1:  
Förslagsgivare: Karin Surtmann  

Förändring av stadgar och arbetssätt i Föreningen Gymmix Upplands-Bro  

Jag föreslår att styrelsen ska minskas från dagens åtta ledamöter plus ordförande (totalt nio 
ledamöter) till sex ledamöter plus ordförande (totalt sju ledamöter) från och med verksamhetsåret 
2020/2021 (valet i oktober 2020). Två anledningar till förslaget är att det idag är svårt att rekrytera nio 
personer för styrelseuppdrag och att jag anser att föreningen skulle utvecklas bättre om delar av 
verksamhetsplaneringen lades på fler personer; ledare, funktionärer och ”vanliga medlemmar”. Den 
nödvändiga administrationen/förvaltningen bör kunna skötas av sju ledamöter inklusive ordförande, 
medan verksamhetsplanering/genomförande av barnverksamhet och gruppträning kan ske i 
kommittéer eller arbetsgrupper, där fler kan engagera sig utan att behöva ta på sig ett uppdrag i 
styrelsen.  

I praktiken: ett sätt kan vara att styrelsen är uppbyggd av de nödvändiga administrativa funktionerna 
ekonomi/kassör, sekreterare/administratör, information/marknadsföring samt ordförande (fyra 
ledamöter). Den praktiska verksamheten skulle kunna planeras och genomföras i två-tre olika 
arbetsgrupper/kommittéer med adjungerade medlemmar som vill engagera sig, antingen under en 
längre period eller för enstaka projekt, events mm. Varje grupp skulle kunna ledas av en 
styrelseledamot som ansvarar för ett verksamhetsområde: förslagsvis Barnverksamhet och 
Gruppträning. Dessa grupper kan få budgetramar vid årets början eller i takt med att idéer 
uppkommer, och de ansvariga styrelseledamöterna kan fungera som kopplingen mellan styrelse och 
grupp och tar med sig de frågor som kräver styrelsebeslut. Grupperna avgör själva hur ofta de 
behöver träffas, och i vilken form. Arbetsuppgifterna delas upp inom gruppen och man bör föra 
mötesanteckningar.  

Styrelsen avgör vilka som deltar vid styrelsemötena (minst halva styrelsen måste vara närvarande för 
att vara beslutsmässig, 3+ordförande). Vissa möten kan handla om endast administration/förvaltning, 
andra möten kan kräva allas närvaro, och vid behov kan även medlemmarna i de olika 
arbetsgrupperna bjudas in till större avstämningsmöten. Jag tror att det blir extra viktigt att hålla ihop 
föreningens olika verksamheter och samlas vid större event, kick-offer och liknande för att behålla 
samhörigheten och engagemanget i föreningen.  

Styrelsens yttrande:  

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalles.  

 

  

 


