
Redovisning till årsmötet gällande
medlemsärende 2020

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen vid årsmötet redovisa de beslut som fattats under det
gångna verksamhetsåret med stöd av 14 § i stadgarna.

§ 14 Varning, avstängning och uteslutning
Styrelsen kan besluta om att en medlem ska tilldelas en varning, avstängas från den aktiva verksamheten i högst sex
månader eller uteslutas från föreningens om denne:

● motarbetat föreningens syfte
● skadat före ningens verksam het, ändamål eller intressen.
● brutit mot regler i dessa stadgar.
● som aktiv medlem brutit mot § 5-regler.

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Överklagan hanteras i
första hand av styrelsen och i andra hand av årsmötet. Styrelsens beslut gäller dock tills saken prövats vid årsmötet.
En aktiv medlem som ej längre är tillräcklig aktiv enligt § 5-regler får av styrelsen beslutas vara passiv medlem. En
fullvärdig medlem ska ges en varning minst ett år och högst två år innan sådant beslut får fattas.
Styrelsen ska vid årsmötet redovisa beslut som fattats med stöd av denna paragraf sedan föregående årsmöte.

Det har under det gångna året inträ�at ett antal incidenter som föranlett till att styrelsen utfärdat
en varning till en medlem.
Varningen är i enlighet med 14 § 2 punkten i föreningens stadgar. Medlemmen har fått varningen
skriftligen till sig med konsekvensbeskrivning.

Medlemmen har haft tillfälle att överklaga beslutet till styrelsen. En överklagan till styrelsen har inte
inkommit inom utlyst svarstid.
En förfrågan om att pröva överklagan vid årsmötet har inte inkommit inom tidsramen enligt 18 § i
stadgarna.

§ 24 Ärenden vid årsmötet
…
Om det finns medlemsärenden enligt punkt 7 ska dessa protokollföras i separat protokoll som endast är tillgängligt för
styrelsen, i förekommande fall ska årsmötesprotokollet endast hänvisa till det separat protokollet.

Beslutet samt lydelsen av varningen i fråga �nns dokumenterade i protokollet för det extrainsatta
styrelsemötet 2020-09-07 och har ingått i det underlag som granskats av revisorerna. Den medlem
som önskar mer information hänvisas till styrelsen.
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