Motioner och styrelsens yttranden till årsmötet 2021
Motion 1:
Motion till Latinamerikagruppernas årsmöte 2021
Förslag: Anställda ska inte kunna inneha förtroendeposter
Motionär: Anna Nylander, del av Latinamerikagruppernas valberedning 2021
På årsmötet 2020 valdes en anställd person på Latinamerikagrupperna in i föreningens
valberedning. Det visade sig att det inte fanns någonting i föreningens stadgar som hindrade
detta. I stadgarna står idag endast att “Valbar till styrelsen är enskild medlem i
Latinamerikagrupperna”. Eftersom anställda även kan vara medlem i föreningen kan de
alltså idag bli valda till Latinamerikagruppernas styrelse. Om övriga förtroendeposter står
inget definierat. I och med att vi behövde fylla förtroendeposten och personen ansågs kunna
bidra i arbetet så valde årsmötet att bifalla förslaget att välja den anställda till
förtroendeposten i valberedningen. Valberedningen och personen själv reagerade dock
senare i arbetet på att de dubbla hattarna kan innebära att man hamnar i situationer som
leder till ett ifrågasättande av valberedningens arbete. Personen valde att avgå, för att
utesluta denna risk. Med anledning av dessa insikter anser jag att vi även bör formalisera
detta i föreningens stadgar. Extra anmärkningsvärt är att det i stadgarna inte framkommer att
anställda inte kan väljas till styrelsen. Eftersom styrelsen har ett arbetsgivaransvar skulle det
i praktiken innebära att den anställde styrelsemedlemmen var arbetsgivare till sig själv, vilket
inte är önskvärt varken för de anställda eller för föreningen.
Därför föreslår jag följande:
● att årsmötet beslutar att ändra stadgarna enligt följande förslag. Gulmarkerade är förslag
på tillägg. Överstruket i grönt är förslag på meningar att ta bort.:
4.6 Valbara kandidater till förtroendeposter
Valbar till förtroendeposter inom Latinamerikagrupperna är enskilda medlemmar som inte är
anställda inom föreningen.
4.7 Extra årsmöte
Extra årsmöte sammankallas av styrelsen efter inkommen begäran. Begäran om extra
årsmöte kan komma från styrelsen, revisorer eller minst 20 % av föreningens medlemmar.
Begäran ska skickas till styrelsen samt internrevisorer och i begäran anges vilka frågor som
ska behandlas. Extra årsmöte får endast behandla de frågor som framställts i begäran.
Extra årsmöte ska hållas inom sex veckor från det att begäran har inkommit. Till extra
årsmöte ska kallelse skickas ut senast tre veckor före sammanträdet.

(...)
§ 6. FÖRENINGENS STYRELSE
Föreningens styrelse är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena.
Föreningens
styrelse består av ordförande samt det antal ledamöter och suppleanter som årsmötet
fastställer. Suppleanterna har yttrande- och förslagsrätt på styrelsemöten, samt rösträtt då
de ersätter ordinarie ledamot. Suppleanternas inträdesordning beslutas av årsmötet.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande. Valbar till styrelsen är enskild medlem i
Latinamerikagrupperna.Föreningens styrelse sammanträder minst fyra gånger per år och är
beslutsmässig när de närvarandes antal motsvarar minst halva antalet ordinarie ledamöter.

Styrelsens yttrande om motion 1:
Styrelsen står bakom den föreslagna motionen och håller med om att detta utgör ett
betydelsefullt stadgeändringsförslag.

Motion 2:
Motion till Latinamerikagruppernas årsmöte 2021
Motion: Motion angående kanslianställdas möjlighet till att bli förtroendevalda.
Motionär: Klara Knapp, Ordförande, Latinamerikagruppernas styrelse
Kanslianställda hos Latinamerikagrupperna har nu möjlighet att kunna bli förtroendevalda.
Det gör att det skulle kunna uppstå eventuella jävsituationer. Det bidrar också till att
anställda som får information som förtroendevalda får mer information, eller informationen
tidigare än andra anställa. Det blir en ojämlik informationsdelning och kan bidra till klyftor
mellan de anställda men också en svår situation för den kanslianställda att ha information
som inte delas med resten av personalen på kansliet.
I en förening som jobbar för jämlikhet och demokrati är det viktigt att vi följer den riktlinjen i
alla led.
Jag föreslår därför att:
kanslianställda hos Latinamerikagrupperna inte ska kunna bli förtroendevalda.

Styrelsens yttrande om motion 2: Styrelsen anser att denna motion är den samma som
motion 1 och därför dras in.

Motion 3:
Motion till Latinamerikagruppernas årsmöte 2021
Motion: Motion angående skydd, genom stadgar, av eventuella kuppförsök
Motionär: Klara Knapp, Ordförande, Latinamerikagruppernas styrelse

Med bakgrund av hur PeaceWorks Greenpeace utsattes för ett kuppförsök under deras
årsmöte 2020. Har det blivit tydligt hur eventuella kuppmakare skulle kunna få majoritet i
Latinamerikagruppernas styrelse. Det är viktigt att Latinamerikagruppernas styrelse måste
kunna agera med de skyldigheter man har gentemot föreningen och i dagsläget finns det
förbättringar att göra för att kunna skydda Latinamerikagrupperna.
Jag föreslår därför:
att:

Hela styrelsen inte ska kunna bytas ut vid ett enda årsmöte, det
måste alltid finnas två ledamöter från föregående styrelse.

att:

Den tidigare styrelsen ska vara verksam fram tills det första
ordinarie styrelsemötet, efter det konstituerande.

att:

Smalna av definitionen, alt. ha bilagor till värdeladdade ord som
står i ”syftes”-delen i stadgarna.

att:

Föra in i årsmötescykeln ett nomineringsstopp till styrelsen senast
fem veckor innan mötet. Nominering som sker senare kan
godkännas av årsmötet.

att:

De som har tolkningsföreträde av stadgarna är; ordförande, intern
och externrevisorer tillsammans.

Styrelsens yttrande om motion 3:
Styrelsen håller med om att det är av stor vikt att aktivt arbeta med och motverka eventuella
kuppförsök. Styrelsen ställer sig därför bakom förslagen gällande stadgeändringar.
Den del av motionen som handlar om att “smalna av definitionen, alt. ha bilagor till
värdeladdade ord som står i syftesdelen i stadgarna", behöver arbetas fram för att
konkretisera hur detta ska implementeras. Styrelsen anser dock att detta inte behöver
prioriteras till detta årsmöte då nya dokument måste arbetas fram, men att det kan skickas
med till nästa styrelse att tänka på till nästa årsmöte 2022.

Motion 4:
Motion till Latinamerikagruppernas årsmöte 2021
Motion: Motion angående informationen till årsmötet i våra stadgar
Motionär: Klara Knapp, Ordförande, Latinamerikagruppernas styrelse
I dagsläget står det att vi ska skicka ut all årsmötesinformation per post till deltagarna på
årsmötet. Med bakgrund av latinamerikagruppernas värdegrund att värna om miljön så
skulle det vara bra om all information skickas med e-post. Men för att inte exkludera någon
så vore det bra om man får välja.

Jag föreslår därför,
att:
ta bort att all årsmötesinformation ska skickas ”per post”
att:

lägga till att all årsmötesinformation ska skickas till årsmötesdeltagarna med
”e-post”

att:

om en årsmötesdeltagare hellre vill ha informationen via post så kan hen
önska det.

Styrelsens yttrande om motion 4: Styrelsen står bakom förslagen angående dessa
stagdeändringar av informationsutskick till årsmötet.

Motion 5:
Motion till Latinamerikagruppernas årsmöte 2021
Motion: Motion angående uppdragstid för ledamöter.
Motionär: Klara Knapp, Ordförande, Latinamerikagruppernas styrelse
I våra stadgar står nu ingen tid som en ledamot blir vald på. Det kan innebära viss förvirring
av hur lång tid man ställer upp som styrelseledamot. Dessutom så blir det fel när en ledamot
förväntas avgå efter två år, då ingen tidsgräns har uppgetts vid tillfället en blir invald.
Jag föreslår därför,
att;
det i stadgarna ska skrivas antal år en styrelseledamot blir invald på.
Styrelsens yttrande om motion 5:
Styrelsen ställer sig bakom stadgeändringsförslaget om tydliggörande av antal år en
styrelseledamot blir invald i styrelsen.

Motion 6:
Motion till Latinamerikagruppernas årsmöte 2021
Motion: Motion angående kanslianställdas rösträtt och möjlighet till att nominera till
poster som förtroendevalda.
Motionär: Klara Knapp, Ordförande, Latinamerikagruppernas styrelse
Kanslianställda hos latinamerikagrupperna har nu möjlighet att rösta vid val till
styrelsen/valberedning/revisorer samt nominera till förtroendeuppdrag (styrelsen och
valberedningen). Det gör att det skulle kunna uppstå eventuella jävsituationer.
I en förening som jobbar för jämlikhet och demokrati är det viktigt att vi följer den riktlinjen i
alla led.

Jag föreslår därför att:
- kanslianställda hos Latinamerikagrupperna inte ska kunna nominera till
förtroendevalda- poster.
- kanslianställda hos Latinamerikagrupperna inte ska kunna rösta för
förtroendevalda-poster.
Styrelsens yttrande om motion 6: Styrelsen håller med om den möjliga jäv-situationen
som kan uppstå i och med att anställda nominerar och röstar för förtroendevalda poster.
Därför står vi bakom stadgeändringförslaget. Däremot anser vi det enklare att tillägga i
stadgarna att: “medlemmar som under tiden de är anställda hos Latinamerikagrupperna ej
har nominerings- eller rösträtt på årsmötet”. Det är vanligtvis så hos andra föreningar så det
är snarare vi som är annorlunda som har tillåtit det.

