
Reservationer	  till	  beslut	  fattade	  under	  det	  extrainkallade	  årsmötet	  i	  
EDS	  Riksförbund	  den	  7	  november	  2015	  

	  

Nedanstående	  reservationer	  är	  arrangerade	  i	  ordning	  och	  numrering	  enligt	  den	  dagordning	  som	  
delades	  ut	  i	  samband	  med	  mötet.	  För	  tydlighetens	  skull	  har	  vi	  också	  tagit	  med	  de	  punkter	  där	  inga	  
reservationer	  finns,	  för	  att	  det	  inte	  ska	  finnas	  några	  tveksamheter	  om	  var	  nedanstående	  
formuleringar	  ska	  infogas	  i	  protokollet.	  

	  

§1 Inga	  reservationer	  
§2 Inga	  reservationer	  
§3 Inga	  reservationer	  
§4 Fråga	  om	  mötets	  behöriga	  sammankallande	  

Vi	  anser	  att	  mötet	  inte	  är	  behörigt	  sammankallat.	  

Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  flera	  medlemmar	  som	  betalat	  medlemsavgiften,	  däribland	  tre	  
personer	  som	  fanns	  representerade	  på	  mötet,	  inte	  har	  mottagit	  någon	  möteskallelse	  alls.	  De	  
som	  har	  fått	  möteskallelsen	  har	  dock	  mottagit	  den	  i	  stadgeenlig	  tid.	  

§5 Inga	  reservationer	  
§6 Fyllnadsval	  

Vi	  anser	  att	  årsmötet	  inte	  har	  mandat	  att	  fatta	  detta	  beslut	  och	  att	  det	  därför	  är	  ogiltigt.	  

Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  de	  personer	  som	  valdes	  på	  de	  utlysta	  posterna	  vid	  det	  ordinarie	  
årsmötet	  våren	  2015	  inte	  anser	  att	  de	  har	  lämnat	  sina	  poster	  utan	  har	  blivit	  avsatta	  av	  
styrelsen.	  Då	  deras	  avgångar,	  enligt	  deras	  uppgifter,	  inte	  är	  korrekt	  hanterade	  enligt	  
stadgarna	  och	  styrelsen	  inte	  har	  visat	  upp	  bevis	  på	  motsatsen,	  kan	  posterna	  inte	  fyllas	  med	  
några	  andra	  personer.	  

Om	  fyllnadsvalet	  av	  styrelseledamot	  avsåg	  att	  utöka	  styrelsen	  med	  ytterligare	  en	  medlem,	  
skulle	  både	  kallelse	  och	  dagordning	  ha	  formulerats	  annorlunda.	  Det	  extrainkallade	  årsmötet	  
är	  således	  inte	  heller	  behörigt	  att	  fatta	  beslut	  om	  en	  utökning	  av	  styrelsen.	  

§7 Inkomna	  motioner	  
Motion	  1 Vi	  reserverar	  oss	  mot	  beslutet	  eftersom	  röstningens	  genomförande	  strider	  mot	  

god	  föreningssed	  

Denna	  motion	  handlar	  om	  medlemmarnas	  förtroende	  för	  styrelsen.	  Vid	  
omröstningar	  om	  frågor	  som	  handlar	  om	  hur	  styrelsen	  har	  genomfört	  sitt	  
arbete,	  till	  exempel	  om	  styrelsen	  ska	  beviljas	  ansvarsfrihet	  eller	  om	  den	  ska	  
avsättas	  i	  förtid,	  är	  praxis	  att	  styrelseledamöterna	  själva	  avstår	  från	  att	  rösta.	  Så	  
skedde	  inte	  vid	  detta	  möte.	  

Motion	  2 Vi	  reserverar	  oss	  mot	  styrelsens	  tillägg	  till	  beslutet:	  
”…så	  snart	  som	  möjligt	  dock	  senast	  till	  ordinarie	  årsmöte	  2016	  med	  motivering	  
att	  det	  är	  kort	  om	  tid	  till	  årsskiftet	  och	  att	  styrelsen	  efter	  extra	  årsmötet	  behöver	  
agera	  på	  ordinarie	  styrelsearbete	  som	  med	  hänvisning	  till	  fokus	  på	  det	  ”Öppna	  
brevet”	  kommit	  sekundärt.”	  



Medlemmarna	  ställde	  frågorna	  på	  det	  ordinarie	  årsmötet	  den	  25	  april	  2015.	  De	  
frågor	  som	  ställdes	  var	  av	  sådan	  art	  att	  styrelsen	  borde	  ha	  kunnat	  besvara	  dem	  
där	  och	  då,	  om	  mötet	  hade	  varit	  tillräckligt	  förberett.	  Anledningen	  till	  att	  samma	  
frågor	  återigen	  ställdes	  i	  det	  ”öppna	  brevet”,	  som	  kom	  styrelsen	  tillhanda	  nästan	  
fyra	  månader	  efter	  årsmötet	  den	  17	  augusti,	  var	  att	  styrelsen	  fortfarande	  inte	  
hade	  sammanställt	  de	  efterfrågade	  svaren.	  Fram	  till	  att	  det	  extrainkallade	  
årsmötet	  hölls	  den	  7	  november,	  förflöt	  ytterligare	  2,5	  månader.	  Med	  tanke	  på	  
att	  styrelsen	  redan	  har	  fått	  mer	  än	  sex	  månader	  på	  sig,	  anser	  vi	  inte	  att	  det	  är	  
rimligt	  att	  det	  ska	  ta	  lång	  tid	  från	  och	  med	  nu.	  Att	  det	  ska	  ta	  upp	  till	  ett	  år	  att	  
besvara	  frågor	  som	  rör	  bl.a.	  den	  ekonomiska	  redovisningen	  samt	  förtydliganden	  
av	  den	  årsbudget	  som	  styrelsen	  själva	  har	  föreslagit	  är	  helt	  orimligt.	  

Motion	  3 Vi	  reserverar	  oss	  mot	  styrelsens	  förslag	  att	  byta	  ut	  ”innan	  årsskiftet”	  till	  ”snarast	  
möjligt”	  i	  beslutsformuleringen.	  

Styrelsen	  anger	  själva	  i	  sin	  tilläggsformulering	  till	  motion	  2	  att	  de	  har	  lagt	  sitt	  
fokus	  på	  det	  ”Öppna	  brevet”.	  Eftersom	  man	  har	  lagt	  det	  ordinarie	  
styrelsearbetet	  åt	  sidan	  under	  hösten	  borde	  styrelsen	  ha	  haft	  mer	  än	  tillräcklig	  
tid	  för	  att	  antingen	  förbereda	  svar	  till	  medlemmarna	  eller	  bilda	  sig	  en	  
uppfattning	  om	  hur	  lång	  tid	  man	  behöver	  för	  att	  ge	  förberedda	  svar.	  Det	  är	  
alltså	  rimligt	  att	  beslutet	  kan	  innehålla	  ett	  fastställt	  datum	  som	  ligger	  relativt	  
nära	  i	  tiden,	  då	  medlemmarna	  kan	  förvänta	  sig	  att	  få	  svar.	  

Vi	  vill	  också	  påpeka	  att	  styrelsen	  själva	  avstod	  från	  möjligheten	  att	  ha	  en	  
diskussion	  om	  innehållet	  i	  det	  öppna	  brevet	  i	  samband	  med	  det	  extrainkallade	  
årsmötet.	  Om	  tiden	  kring	  årsmötet	  hade	  utnyttjats	  till	  att	  diskutera	  innehållet	  i	  
brevet,	  kunde	  frågan	  ha	  varit	  avslutad	  redan	  den	  7	  november.	  

Motion	  4 Inga	  reservationer	  
Motion	  5 Inga	  reservationer	  
Motion	  6 Inga	  reservationer	  
Motion	  7 Vi	  reserverar	  oss	  mot	  att	  motion	  7	  kan	  anses	  besvarad	  med	  vad	  som	  skrivs	  i	  

styrelsens	  utlåtande.	  

Bland	  deltagarna	  på	  mötet	  fanns	  representanter	  för	  minst	  två	  av	  förbundets	  
arbetsgrupper.	  Det	  beskrivna	  arbetssättet	  där	  arbetsgruppernas	  budgetar	  bör	  
utarbetas	  i	  dialog	  med	  ledamöter	  i	  dessa	  grupper,	  följs	  inte	  i	  just	  dessa	  
arbetsgrupper.	  Problemet	  att	  arbetsgrupper	  inte	  har	  fått,	  eller	  blivit	  
informerade	  om,	  sina	  respektive	  budgetar	  kvarstår	  alltså	  fortfarande	  och	  kan	  
inte	  anses	  vara	  besvarad	  av	  styrelsens	  förslag	  till	  beslut.	  

Motion	  8 Vi	  reserverar	  oss	  mot	  beslutet	  eftersom	  röstningens	  genomförande	  strider	  mot	  
god	  föreningssed	  

Denna	  motion	  handlar	  om	  medlemmarnas	  förtroende	  för	  styrelsen.	  Vid	  
omröstningar	  om	  frågor	  som	  handlar	  om	  hur	  styrelsen	  har	  genomfört	  sitt	  
arbete,	  till	  exempel	  om	  styrelsen	  ska	  beviljas	  ansvarsfrihet	  eller	  om	  den	  ska	  
avsättas	  i	  förtid,	  är	  praxis	  att	  styrelseledamöterna	  själva	  avstår	  från	  att	  rösta.	  Så	  
skedde	  inte	  vid	  detta	  möte.	  



Motion	  9 Vi	  reserverar	  oss	  mot	  beslutet	  eftersom	  röstningens	  genomförande	  strider	  mot	  
god	  föreningssed	  

Denna	  motion	  handlar	  om	  medlemmarnas	  förtroende	  för	  styrelsen.	  Vid	  
omröstningar	  om	  frågor	  som	  handlar	  om	  hur	  styrelsen	  har	  genomfört	  sitt	  
arbete,	  till	  exempel	  om	  styrelsen	  ska	  beviljas	  ansvarsfrihet	  eller	  om	  den	  ska	  
avsättas	  i	  förtid,	  är	  praxis	  att	  styrelseledamöterna	  själva	  avstår	  från	  att	  rösta.	  Så	  
skedde	  inte	  vid	  detta	  möte.	  

Motion	  10 Vi	  reserverar	  oss	  mot	  beslutet	  eftersom	  röstningens	  genomförande	  strider	  mot	  
god	  föreningssed	  

Denna	  motion	  handlar	  om	  medlemmarnas	  förtroende	  för	  styrelsen.	  Vid	  
omröstningar	  om	  frågor	  som	  handlar	  om	  hur	  styrelsen	  har	  genomfört	  sitt	  
arbete,	  till	  exempel	  om	  styrelsen	  ska	  beviljas	  ansvarsfrihet	  eller	  om	  den	  ska	  
avsättas	  i	  förtid,	  är	  praxis	  att	  styrelseledamöterna	  själva	  avstår	  från	  att	  rösta.	  Så	  
skedde	  inte	  vid	  detta	  möte.	  	  

Dessutom	  framfördes	  i	  motion	  10	  en	  önskan	  om	  att	  medlemmarna	  själva	  skulle	  
kunna	  gå	  igenom	  räkenskaperna	  för	  2014	  på	  plats	  i	  samband	  med	  mötet.	  Här	  
hänvisar	  styrelsen	  till	  revisorns	  granskning	  men	  man	  har	  inte	  givit	  revisorn	  
någon	  möjlighet	  att	  besvara	  de	  ställda	  frågorna	  i	  samband	  med	  det	  
extrainkallade	  årsmötet.	  Då	  varken	  styrelsen	  eller	  revisorn	  har	  besvarat	  de	  
ställda	  frågorna,	  kan	  denna	  del	  av	  motionen	  inte	  anses	  vara	  behandlad	  och	  kan	  
heller	  inte	  avvisas.	  

	  


