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INTERIMISTISKA BEREDINGSKOMMITTÉNS RAPPORT
Till årsmötet 2018 föreslog styrelsen att svenska sektionen skulle fatta beslut om
att införa en beredningskommitté med uppdrag att ta emot frågor och förslag från
medlemmarna och förmedla dem till den instans/forum som bäst kan svara
alternativt behandla frågorna/förslagen.
Årsmötet beslutade följande:
●

att införa en beredningskommitté som väljs av årsmötet;

●

att uppdra åt styrelsen att till årsmötet 2019 återkomma med förslag på
förändringar i stadgarna samt andra styrande dokument gällande
beredningskommittén;

●

att ge valberedningen i uppdrag att nominera kandidater till en
beredningskommitté till årsmötet 2019 där två personer kandiderar till
ordinarie ledamot för en period om två år, en person kandiderar till
ordinarie ledamot för en period om ett år och en person kandiderar till
suppleant för en period om ett år;

●

att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med valberedningen tillsätta en
interimistisk beredningskommitté så snart det är möjligt, som kan påbörja
sitt arbete redan under 2018;

●

att under 2018 ska interimistiska beredningskommittén ta fram ett förslag
till arbetsbeskrivning för kommittén att presentera på årsmötet 2019 för
diskussion.

Interimistiska beredningskommittén (IBK) tillsattes av styrelsen under oktober 2018
och består av följande medlemmar: Åsa Jacobs, Hanna Roberts och Sten-Olof
Svensson. Första mötet för att träffas och få klarhet i uppdraget var under
Megahelgen.
Sedan tillsättningen har IBK haft tio telefonmöten, tre av dessa med personal från
sekretariatet, vid ett möte deltog en styrelserepresentant.
IBK har under året satt upp och testat rutiner som förhoppningsvis kommande
permanenta Beredningskommittén (BK) kan använda. Den främsta avsikten har
varit att finna en teknisk plattform för att spara en logg där BK kan lista inkomna
motioner och andra förslag samt hur dessa föreslås hanteras.
Vad gäller en arbetsbeskrivning så ser IBK det som en process som påbörjades i
år, men som behöver något år till för att falla på plats. Eftersom detta är första året
med en beredningskommitté har vi inte på förhand kunnat förutse vilka processer
som skulle vara optimala. Några medskick till nästa BK är att organisera en fysisk
träff tidigt (augusti) för att lära känna och dra upp ansvarsområden, arbetssätt etc.
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Därefter bör BK delta på Megahelgen för att hålla en workshop med
medlemmarna. Det blir intensivt för gruppen från mitten av januari tills
motionsstoppet och därför rekommenderas en sista fysisk träff i februari inför
motionsstoppet för att tillsammans kunna behandla/besvara inkomna motioner.
Däremellan är det bra att ha regelbunden telefonkontakt.
Den interimistiska beredningskommittén har under november-januari tagit fram ett
förslag till direktiv för beredningskommittén som styrelsen föreslås lägga fram till
årsmötet 2019.
Den interimistiska beredningskommittén har också skrivit en text till Insats och
medlemssidorna om tips till medlemmarna gällande motionsskrivning och har
diskuterat inkomna motioner med motionärerna. Arbetsintensiteten ökade efter
årsskiftet då ett antal motionärer antingen kontaktade IBK själva eller kontaktades
av IBK efter att de skickat in sina motioner. I anslutning till motionsstoppet blev det
riktigt intensivt, då många av motionerna presenterades i nära anslutning till
motionsstoppet.
Det har inkommit totalt 15 motioner och IBK har förmedlat sina synpunkter på alla
utom två motioner. De två som inte kommenterades fick IBK inte tillgång till förrän
efter motionsstoppet. Då det är otydligt om en motion kan ändras efter
motionsstopp, bestämde sig IBK för att inte kommentera dessa motioner. Se vidare
nedan.
Under året, men framför allt i anslutning till motionsstoppet, har ett par viktiga
diskussioner initierats. IBK vill skicka med dem till kommande BK att diskutera
vidare och finna processer runt:
1. Hur mycket ska BK lägga sig i själva andemeningen i en motion? IBK anser att
det inte är BKs uppdrag att ”tycka något” om motionen utan enbart
processerna kring hur en motion bör behandlas. Det har dock visat sig vara en
utmaning att hitta rätt balans och därför rekommenderar IBK kommande BK att
diskutera vidare om kommitténs roll.
2. Hur hanterar BK motioner som kommer väldigt tätt intill motionsstoppet? Det
visade sig att många motioner kom precis i anslutning till motionsstoppet, vilket
innebar att det blev ont om tid att samordna arbetet internt kommittén och med
motionärerna. Ett förslag som IBK rekommenderar är att kommande BK bokar
in ett fysiskt möte i anslutning till motionsstoppet. Viktigt är också att
medlemmar förstår att om man vill ha hjälp av BK så är det lättare om idén
föreslås tidigt. Slutligen har IBK i direktivet för BK föreslagit att kommittén ska
kunna hjälpa till med eventuella omformuleringar i upp till en vecka efter
motionsstoppet. Det är dock inte helt okomplicerat då sekretariatet och
styrelsen har ont om tid redan idag att hinna med förberedelsearbetet och att ta
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fram styrelsens svar på motionerna. IBK rekommenderar att man testar detta i
något år, men att det eventuellt får revideras om systemet inte fungerar.

Mars 2019,
Åsa Jacobs, Hanna Roberts och Sten-Olof Svensson

INTERIMISTISKA BEREDNINGSKOMMITTÉNS RAPPORT
GÄVLE 2019

3

