Motion med anledning av Centralstyrelsen proposition nr 1C
Centralstyrelsen föreslår en ändring av stadgarna för SBS förbund.
I propositionen 1C avseende Normalstadgar förbund respektive lokalavdelning föreslås att
punkt 4 Ordinarie Årsmöte ska ändras, Centralstyrelsen föreslår att punkten skall ändras
till:
”Ordinarie årsmöte hålls varje år före februaris utgång”
Motiveringen består främst av att förbunden skulle vara i det närmaste handlingsförlamade
utan en verksamhetsplan som antagits på ordinarie årsstämma.
Med tanke på att alla funktionärer i förbunden arbetar ideellt, dvs. på sin fritid och inte har
ett kansli med anställd personal så är motionen inte förankrad i verkligheten. Att
sammanställa årsberättelsen inklusive bokslut och verksamhetsberättelse tar tid.
Dessutom ska den kompletta årsberättelsen tillsammans med alla räkenskaper till
revisorerna för revidering. Då det är två revisorer är det en logistisk utmaning att få alla
papper på plats och alla underskrifter insamlade. Det händer dessutom ibland att
revisorerna hittar fel och då måste årsberättelsen korrigeras vilket leder till fördröjningar.
Nu kan vi bara tala för Stockholmsförbundet men givetvis sker det aktiviteter innan årets
verksamhetsplan är godkänd.
Som en konsekvens av ovanstående skall inte tiden för årsmötesprotokollets inlämnade
ändras.
Med ovanstående som grund yrkar Stockholmsförbundet :
Att Centralstyrelsen proposition nr 1 C avslås i sin helhet.

Motion med anledning av Centralstyrelsen proposition nr 1D
Centralstyrelsen föreslår en ändring av stadgarna avseende hur medlemskap ska
definieras för att ligga till grund för förbundens rösträtt på Riksstämman. Stadgarna ska
kompletteras med ett förtydligande; ”betalande” medlem under punkt 4.2 Ombud och
rösträtt.
Stockholmsförbundet anser dock att:
1) Punkten ska kompletteras med avstämningsdag för betalning, förslagsvis 31 januari
2) Normalstadgarna för förbund punkt 4.2 kompletteras med ”betalande” samt även
där kompletteras stadgarna med avstämningsdag, förslagsvis 31 januari.
Det är viktigt med tydlighet och konsekvens i våra stadgar varför det är bra att tydliggöra
att det krävs betalning för att vara fullvärdig medlem, det måste dock gälla i stadgarna på
alla nivåer.
Med ovanstående som grund yrkar Stockholmsförbundet:
Att Centralstyrelsen proposition nr 1 D bifalles med ovanstående två tillägg.

Motion med anledning av Centralstyrelsen proposition nr 2
Centralstyrelsen lägger i proposition nr 2 fram sin verksamhetsplan för 2018-2020. Det är
en mycket ambitiös plan med många förslagna aktiviteter. Dock saknas en koppling till
någon typ av budget. Enligt stadgarna punkt 11 ges bara information om det ekonomiska
läget på Riksstämman. Detta medför att verksamhetsplanen mer ger intryck av en
önskelista och det är svårt art skapa sig en bild av vad som är realistiskt eller inte.
SBS utbildningar bekostas av medel från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB). Men hur ska övrig verksamhet finansieras. När man vidare vet att det finns ett
återbetalningskrav från MSB så skapar det frågetecken om hur SBS finansiering ser ut de
kommande åren och vilken verksamhet finns det medel till, förutom uppdragsutbildningen.
Stockholmsförbundet yrkar:
Att: Centralstyrelsen till stämman kompletterar verksamhetsplanen med en översiktlig
budget avseende de delar som inte finansieras via medel från MSB.

Motion med anledning av Centralstyrelsen proposition nr 3
Centralstyrelsen föreslår i proposition nr 3 en höjning av medlemsavgiften.
I propositionen ges ett enkelt räkneexempel hur föreslagen höjning påverkar förbunden.
Alla extrapengar är givetvis välkomna. Dock efterlyser Stockholms förbund hur en dylik
höjning påverkar SBS centralt. Vi stödjer yrkandet men efterlyser transparens hur det
påverkar intäkterna centralt och hur de ökade intäkterna skall användas.
Vidare förslås att familjemedlemskapet kvarstår med 25:- i medlemsavgift. Med tanke på
proposition 1 D föreslår vi att familjemedlemskapet omvandlas till stödmedlemskap.
Medlemskapet ger rätt att delta på SBS aktiviteter men medför ingen rösträtt. För rösträtt
krävs full medlemsavgift. Att jämställa familjegemenskap á 25 kronor med ett fullvärdigt
medlemskap ge snarare intryck av att skaffa medlemsunderlag för bidragsansökningar.
Med ovanstående som grund yrkar vi:
Bifall till höjning av medlemsavgiften samt att familjemedlemskapet omvandlas till
stödmedlemskap utan rösträtt.

