Förbundsstyrelsens proposition nr 1 till Förbundsstämma
I Svenska Blå Stjärnan stadgar punkt 4 regleras formalia kring Riksstämman, punkt 11
innefattar ”information om det ekonomiska läget”, detta innebär att Riksstämman inte tar
ställning till någon budget. Eftersom Riksstämman är Svenska Blå Stjärnan högsta
beslutande organ är det väldigt märkligt att det inte finns något krav på budget. Svenska Blå
Stjärnan är visserligen beroende av pengar från Myndigheten För Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) men har exempelvis intäkter av medlemsavgifter och ett kansli med
anställd personal. Eftersom beslut skall tas om verksamhetsinriktning är det märkligt att
verksamhetsinriktningen inte har någon förankring i en budget. Visserligen är en budget inte
någon sanning om framtiden men den anger dock en riktning för hur de ekonomiska medlen
ska användas.
Med ovanstående som grundar föreslår förbundsstyrelsen att stämman bifaller
nedanstående att-sats och att den sänds vidare till vårens Riksstämma
Att stadgarna för Svenska Blå Stjärnan avsnitt 4 punkt 11 ändras till ”behandling av budget
för kommande verksamhetsår”.

Förbundsstyrelsens proposition nr 2 till Förbundsstämma
I Svenska Blå Stjärnan normalstadgar för förbund punkt 4.5 regleras formalia kring motioner
från medlemmar. Där stadgas att motion ska ha kommit styrelsen till handa senast två (2)
veckor före stämman. Vidare skall styrelsen yttra sig över alla inkomna motioner och
yttrandena skall biläggas årsmöteshandlingarna. Detta innebär att det kan bli mycket arbete
med tidspress som ska hinnas med på en mycket begränsad tid.
Att skriva en motion om något är sällan en impulshandling och stämmans datum brukar
offentliggöras långt tidigare än de fyra veckor som stadgarna anger, speciellt idag när de
flesta förbund har aktiva hemsidor och sociala medier att tillgå. Att ändra så att eventuella
motioner skall vara inne tre (3) veckor före stämman torde därför inte vara något större
problem ur demokratisk synpunkt.
Med ovanstående som grundar föreslår förbundsstyrelsen att stämman bifaller
nedanstående att-sats och att den sänds vidare till vårens Riksstämma
Att normalstadgarna för Svenska Blå Stjärnan punkt 4.5 ändras till ”att motion skall ha
kommit styrelsen tillhanda tre (3) veckor före stämman”.

