Styrelsens svar till motion 2
Styrelsen håller helt med om att ekonomiansvarig är en viktig och ansvarsfull post på
sektionen. Däremot tror styrelsen att en överföring av ansvaret för att välja ekonomiansvarig
från Megarådet till SM skulle ta mer än det ger. Det styrelsen ser som en lämplig åtgärd är
att bjuda in ekonomiansvariga till Megarådet. Detta utan att interferera med stadgarnas
stipulation om en röst per utskott i Megarådet.
I nuläget är alla Styrelseråd och Megaråd öppna för alla sektionsmedlemmar, så
ekonomiansvariga är alltid välkomna till dessa möten.
Att ekonomiansvarig röstas igenom samtidigt som utskottsansvariga ser styrelsen som en
nackdel då situationen kan uppstå att dessa personer inte kan eller vill samarbeta. Detta
skulle öka risken för att posten som ekonomiansvarig för ett utskott lämnas vakant efter
årsmötet.
Många utskott värvar medlemmar efter årsmötet, vilket gör att en stor del av den bas som
ekonomiansvarig kan rekryteras ur ännu inte finns vid årsmötet. Detta skulle innebära en
förskjutning av valet av ekonomiansvarig. I nuläget behöver dessa sedan vänta maximalt tre
veckor innan ett Megaråd kan välja personen. Om detta istället skulle kräva ett SM skulle
utskottet ifråga behöva vänta flera månader. Detta skulle allvarligt öka arbetsbördan för
utskottsansvarig.
Däremot ser styrelsen en problematik i den befintliga kommunikationen mellan utskottens
ekonomiansvariga och styrelsen och ser stor potential att förbättra denna.

Styrelsen yrkar på
-

Att mötet avslår attsats 1 & 2
Att mötet antar attsats 3, med tilläggen:
att det under stadgarna 7.2.5 Beslut ändras från “Varje post, oavsett antal personer,
har endast en röst” till “Varje styrelsemedlem har en röst. Varje utskott, oavsett antal
personer, har en röst.”
att det under stadgarna 7.1.2. Sammansättning vid “Megarådet består av
sektionsstyrelsens medlemmar (se 6.1 Sektionsstyrelsen allmänt) och
utskottsansvariga” tillägges ekonomiansvariga så att texten istället lyder “Megarådet
består av sektionsstyrelsens medlemmar (se 6.1 Sektionsstyrelsen allmänt),
utskottsansvariga samt eventuella ekonomiansvariga från respektive utskott”.

