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Motioner och förslag till årsmötet 2019 - Styrelsens förslag 

1. Från Birger Nilsson om att köpa in en hjärtstartare till klubben.  
Styrelsen avstyrker med följande motivering: Hjärtstartare används som en sista 
möjlighet när Hjärt-lungräddning är resultatlös. Särskild kompetens erfordras för att 
man ska få använda hjärtstartare. En hjärtstartare med placering i klubblokalen 
kommer bara att vara tillgänglig när klubben är öppen.  
 
Visserligen kunde en hjärtstartare tas med vid resorna, men det innebär samtidigt att 
den inte finns tillgänglig i lokalen. Klubben har anordnat kurser i hjärt-lungräddning 
vid ett antal tillfällen där också är klubben träning med hjärtstartare ingått.  Styrelsen 
anser däremot att vi bör verka för att man inom polygonen OASIS införskaffar en 
hjärtstartare med placering i någon av de åretruntöppna restauranterna i området. 
 

2. Fån Gun Eriksson med för slag om att klubben ska betala milersättning till 
Aktivitetskommittén för rekognoseringsresor inför matresorna.  
Styrelsen avstyrker motionen med följande motivering: Aktivitetskommittén gör ett 
mycket bra arbete och resorna är mycket uppskattade. Men, resorna har inte givit 
något ekonomiskt överskott till klubbens kassa. Därför bör kostnaden för 
rekognoseringsresor täckas av de avgifter som de resande får betala och inte av 
klubbens gemensamma medel. Om årsmötet ändå beslutar att bifalla motionen anser 
styrelsen att resorna måste redovisas vid varje tillfälle på samma sätt som sker för 
till exempel festerna och att överskotten går in i klubbens redovisning. 
 

3. Från Håkan Gustafsson om inköp av en grill till klubben. Styrelsen menar att detta 
bör ligga inom styrelsens kompetens att besluta om och har därför fattat beslut och 
inköpt av en grill som kommer att finnas i klubblokalen.  
Överlämnas till årsmötet som information. 
 

4. Från Håkan Gustafsson om inköp av draperier till klubblokalen för att lokalen ska 
kunna delas av. Styrelsen delar motionärens uppfattning att vi behöver åtgärder för 
att dämpa ljudnivån i lokalen. Uppsättning av ytterligare textilier bör i viss mån 
kunna förbättra ljudnivån något, men även andra åtgärder krävs troligen. Även denna 
fråga bör ligga inom styrelsens beslutsområde.  
Styrelsen föreslår därför att årsmötet uppdrar till den nya styrelsen att undersöka 
vad som kan vara bästa ekonomiskt försvarbara åtgärder och genomföra dessa. 
 

5. Från Ulla Östh med förslag om införande av förbud mot att ta med hundar in i 
klubblokalen på grund av att medlemmar kan lida av pälsdjursallergier. 
Styrelsen tillstyrker motionen och föreslår att årsmötet beslutar att se till att skyltar 
om förbud att ta med hundar och katter in i lokalen sätts upp. 
 

 
 

 


