
 

Information om hantering av motioner  
SKB är en ekonomisk förening och har ett mycket stort antal medlemmar. Vår verksamhet 
styrs i grunden av lagstiftningen och våra stadgar.  
 
Engagerade medlemmar är en förutsättning för vår verksamhet. Samtidigt är det inte möjligt 
att alla medlemmar ska delta i den dagliga skötseln av föreningens verksamhet. Därför har 
lagstiftaren fördelat uppgifterna i en ekonomisk förening.  
 
Medlemmar deltar i den årliga föreningsstämman, medverkar i styrningen av verksamheten 

genom att besluta i ett antal obligatoriska och övergripande samt viktiga frågor. 

Medlemmarnas styrning kan genom föreningens stadgar överlämnas till särskilt valda 

fullmäktige och då är det fullmäktige som på medlemmarnas vägnar utövar den styrningen. I 

SKB tillämpas enligt stadgarna fullmäktigesystemet. Under året sköts verksamheten av 

styrelsen, som har utsetts av stämman. Styrelsen svarar för föreningens organisation, 

förvaltningen av dess angelägenheter och utser VD. VDn i sin tur ansvarar för den löpande 

förvaltningen av föreningen. Med denna reglering har lagstiftaren infört en uppdelning av 

ansvar och befogenheter mellan stämma, styrelse och VD. 

Medlemmarnas rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma genom att ge in 
motioner regleras i lagen om ekonomiska föreningar samt SKB:s stadgar § 26. Med ett 
"ärende" enligt dessa bestämmelser avses en för föreningen relevant fråga, som kan bli 
föremål för föreningsstämmans beslut. En begäran om upplysning eller ett allmänt uttalande 
vid stämman, är därför inte ett "ärende". "Ärendet" måste också avse en fråga som stämman 
är behörig att fatta beslut i.  
 
Mot bakgrund av ansvarsfördelningen enligt lagstiftningen och stadgarna, är frågor som 
faller inom styrelsens område och ansvar inte stämman behörig att fatta beslut om. Om 
föreningsstämman trots detta skulle fatta beslut i frågor som styrelsen är satta att sköta, får 
styrelseledamöterna inte verkställa dessa om beslutet strider mot lag eller stadgar. Det beror 
på att styrelseledamöterna har ett personligt ansvar för de beslut som de verkställer. Därför 
är det viktigt att även i motionshanteringen hålla isär vad som är styrelsefrågor och vad 
föreningsstämman är behörig att besluta om.  
 
Till detta ska också nämnas bestämmelsen i § 28 i föreningens stadgar som anger att 
styrelsen ska inhämta föreningsstämmans mening innan den fattar beslut i frågor av 
principiell art eller av större ekonomisk betydelse. Vad som anses vara av principiell art eller 
av större ekonomisk betydelse bedöms utifrån SKB:s nuvarande verksamhet. Bestämmelsen 
anger att styrelsen ska inhämta stämmans mening, men det är fortfarande styrelsens uppgift 
att fatta beslut.  
 
Under de senaste åren har många medlemmar uttryckt önskemål att det stora antalet 
motioner måste hanteras på ett annat sätt. Majoriteten av motionerna har också handlat om 
frågor som är styrelsens uppgift att sköta. De inkomna ärendena till föreningsstämman har 
dock hanterats som motioner vilket inte är korrekt.  
 
Styrelsen har därför beslutat att från och med ordinarie föreningsstämma 2016, hantera 
motioner och frågor som rör styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter åtskilda. 
Motionerna kommer att behandlas på sedvanligt sätt på föreningsstämman.  



 

År 2016 inkom 20 motioner (se Motionshäfte) samt 37 frågor om föreningens organisation 
och styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter (se häfte Frågor om styrelsens 
förvaltning av SKB).  
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