Till Gröna Bilisters årsmöte den 27 mars har det inkommit fem motioner som berör
föreningens verksamhet och som ska tas upp för röstning av årsmötet.

1. Motion till Gröna Bilisters årsmöte 2020 om att lägga till i föreningens verksamhet att
medverka i forskningsprojekt (stadgeändring)
Sedan ett par år har föreningen kunnat samla partners runt intressanta utvecklingsidéer vilka
blivit forskningsprojekt där Gröna Bilister varit med som en samverkande part. Detta har gjort
att föreningen fått tillgång till intressant forskning och stärkt sitt kontaktnät. Dessutom har
föreningen kunnat bidra med perspektiv från brukare/mobilister och civila samhället.
Projekten har också gjort föreningens ekonomiska situation stabilare. Jag föreslår därför att
det i stadgarna uttryckligen står med att organisationen även arbetar i forskningssamarbeten,
detta görs förslagsvis genom att komplettera strecksatserna i stadgas § 2 med en strecksats
som lyder: -initiera och främja forskning om hållbara transporter samt medverka i
forskningsprojekt.
Martin Prieto Beaulieu
2. Motion till Gröna Bilisters årsmöte 2020 om att ändra senaste datum för årsmötet
(stadgeändring)
Gröna Bilisters stadga ger en mycket lång tidsram för under vilken period som årsmötet ska
hållas. Att hålla årsmötet så långt in på verksamhetsåret som 15 juni skapar dåliga
förutsättningar för verksamheten då i praktiken väldigt lite tid återstår innan
sommarsemestrarna. Tidsramen bör därför kortas något och senaste datum för årsmöte vara
15 maj. Jag föreslår därför att stadgarna i § 4 ändras så att tiden då årsmöte ska hållas är 1/3 –
15/5.
Martin Prieto Beaulieu
3. Motion till Gröna Bilisters årsmöte 2020 om att årsmötet väljer ordförande samt
kassör i styrelsen (stadgeändring)
Föreningens verksamhet är beroende av att styrelsen kan arbeta utan längre uppehåll eller med
oklarheter om ansvarsuppgifter. Detta är inte minst viktigt eftersom föreningen genomför
projekt med extern finansiering. Det är en vanlig ordning i föreningar med större verksamhet
att det i en nyvald styrelse finns utpekat ansvar för att sammankalla och leda styrelsen samt att
ansvara för ekonomin. Jag föreslår därför att stadgarnas § 5 punkt 17 ändras så att årsmötet
vid val av styrelseledamöter väljer en av dessa till ordförande och en till kassör. Förslagsvis
formuleras då punkt 17 som följer: Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens
styrelse samt val av dessa varav en person utses till ordförande och en kassör.
Martin Prieto Beaulieu
4. Motion angående att införa möjlighet till familjemedlemskap i föreningen
Bakgrund
I dag finns enbart möjlighet för individuellt medlemsskap i föreningen. För en familj kan det
blir dyrt om alla vill gå med. Att införa familjemedlemskap skulle kunna öka antalet

medlemmar i Gröna Bilister vilket vore positivt. Detta skulle också kunna bidra till fler unga
blir medlemmar och hållbar mobilitet i högsta grad är en fråga av värde för dem.
Förslag
Att föreningen inför möjlighet till familjemedlemskap där samtliga familjemedlemmar,
boende på i samma hushåll, kan bli medlemmar i föreningen till en avgift som fastställes av
årsmötet.
Karin Bagge
5. Motion angående ändring i Gröna Bilisters stadgar
Bakgrund
Enligt nuvarande stadgar överlåter årsmötet till styrelsen att konstituera sig själv fullt ut. Det
innebär att styrelsen själv utser ordförande samt övriga poster. Frågan om ordförande är av för
stor vikt för föreningen för att släppas från årsmötet och bör i framtiden vara en
årsmötesfråga, precis som det är i alla jämförbara föreningar. Frågan om även vice
ordförande, sekreterare och kassör ska utses av årsmötet bör också övervägas.
Med nuvarande stadgar är det också möjligt att helt byta ut styrelsen från ett år till ett annat.
Det bör ändras i en stadgeöversyn till det system som idag gäller i de flesta jämförbara
föreningar, nämligen att hälften av ledamöterna väljs på två år och andra hälften på två år det
andra året. Därigenom åstadkoms en "saxning" som bidrar till bättre kompetensförsörjning
och minskar risken för plötsliga "maktövertaganden".
Med anledning av ovanstående föreslår jag årsmötet
- att ge styrelsen eller annan grupp i uppdrag att ta fram ett förslag till stadgeändringar, där val
av ordförande, ev även val av vice ordförande, sekreterare och kassör, samt en princip om
tvååriga mandatperioder förs in. Gruppen bör även ges i uppdrag att se över behovet av andra
stadgeändringar och lägga med sådana i sitt förslag till nya stadgar.
- att ge styrelsen i uppdrag att, när ovanstående grupp tagit fram ett konkret förslag, kalla till
ett extra årsmöte i enlighet med nuvarande stadgar.
Fredrik Holm

