
Motioner och motionssvar till årsmöte 13/3 2021 i Malmö Pride 
  

Motion 1 : Valbarhet paragraf 14 i stadgarna, tillägg: 

För att valberedningens arbete ska fungera bra behöver föreslagna ledamöter/ersättare 
ha betalt medlemsavgift 14 dagar före årsmöte, innan förslaget läggs fram för alla 
medlemmar. En kan då (enligt annat ändringsförslag) eventuellt bli medlem fram till sista 
vardagen före årsmötet, men är inte valbar till styrelsen om en har betalat senare än 14 
dagar före. Detta hindrar kupper på årsmötet med egna vänner som nya 
medlemskandidater i sista stund. 

/Lars Eidevall 

Styrelsen svar på motion 1: 

Styrelsen håller med motionären om att det är viktigt att underlätta för 
valberedningens arbete. Vi håller dock inte med om att föreslagna ändring 
är en sådan underlättande åtgärd. Det kan finnas fall då valberedningen har 
hittat en lämplig kandidat till styrelsen, men att den personen inte har 
betalat årets medlemsavgift. Att den personen gör det någon dag innan 
årsmötet ser inte vi som något avgörande för personens lämplighet i 
styrelsen.  

Att underlätta för personer att bli aktiva föreningen på olika sätt, inklusive att 
sitta i styrelsen ser styrelsen som en viktig uppgift. Att ha ett strikt datum för 
en avgift är inte en åtgärd som underlättar engagemang, tvärt om. 

Kupper i en förening är inte roligt, men det händer relativt sällan. Att helt 
eliminera risken för kupper är inte möjligt. Att fokusera på denna sällan 
hända risk i stadgarna kan hämma annan positiv föreningsutveckling, 
såsom föreningsengagemang och föreningsdemokrati.  

Styrelsen yrkar avslag på motionen.  

  

Motion 2 

a) Det juridiska arbetsgivar-, avtals-, brotts- och ekonomiansvaret innebär att en bör vara 
myndig dvs 18 år för att sitta i styrelsen. 

Texten med tillägg blir då: Valbar är fysisk person (tillägg:) ”som är myndig och som har 
betalt medlemsavgift senast 14 dagar före årsmöte”...ersätter texten ”som är medlem i 
Malmö Pride”.  

Paragrafen i sin helhet före tillägg: 

§ 14 Valbarhet 



Valbar till föreningens styrelse är fysisk person (över 14 år) som är medlem i Malmö 
Pride, dock ej föreningens revisorer eller ledamöter i valberedningen. Anställda är inte 
valbara. 

b) Jag anser även att de som blir medlemmar senare än 14 dagar i förväg inte bör ha 
rösträtt, eftersom de då inte hinner sätta sig in i vad de röstar om efter eget huvud 
(paragraf 10). 

Hälsningar från Lars Eidevall, som minns när avgående ordförande tog in föräldrar med 
omyndiga barn som medlemmar samma dag för att sen kuppa in sig själv och nya 
kandidater på sittande möte, i syfte att mörka egna brister i arbetsgivar- och 
ekonomiansvar...  

Styrelsen svar på motion 2:  

a) Att barn och unga kan vara föreningsaktiva borde inte vara något 
kontroversiellt. Styrelsen anser inte på grund av att några barn vid något tillfälle 
har använts för dåliga syften ska barn och ungas straffas kollektivt. Det vore 
inte försvarbart att begränsa deras möjlighet att vara medlemmar i Malmö Pride 
på grund av vad några vuxna har gjort vid ett annat tillfälle.  

I sverige är barnkonventionen lag. Styrelsen fick i uppdrag av Årsmötet 2020 att 
se över stadgarna utifrån ett barnperspektiv. Det har vi gjort. Styrelsen anser att 
barn ska kunna delta utifrån mognad och kapacitet och vi tror att det kan finnas 
personer under 18 som kan sitta i styrelsen. Det kommer inte att ske ofta, men 
om det är någon ung som vill och har kapacitet att sitta i styrelsen så borde inte 
stadgarna hindra den personen.  

Pride är viktigt för unga personer och att unga personer ska kunna vara med att 
påverka och ta ansvar för festivalen ser styrelsen därför som önskvärt. Unga 
personen kan komma med viktiga perspektiv i styrelsen.  

Kupper i en förening är inte roligt, men det händer relativt sällan. Att helt 
eliminera risken för kupper är inte möjligt. Att fokusera på denna sällan hända 
risk i stadgarna kan hämma annan positiv föreningsutveckling, såsom 
föreningsengagemang och föreningsdemokrati.  

Styrelsen yrkar avslag på motionen.  

b) Styrelsen håller inte med motionären om att en medlem behöver 14 dagar på 
sig att sätta sig in i handlingarna för årsmötet, de flesta medlemmar gör det på 
några timmar. Dessutom kan en medlem ha satt sig in i handlingarna, men 
glömt, inte haft pengar eller av andra orsaker inte betalat medlemsavgiften.  

Det är relativt vanligt att medlemmar kommer på att de inte betalat 
medlemsavgiften när årsmötet närmar sig. Styrelsen anser att det är viktigt att 
underlätta för föreningsdemokratin och medlemmarnas möjlighet att påverka. 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, att inte kunna rösta på 



årsmötet anser vi är en för stort ingrepp i föreningsdemokratin för att vara 
försvarbart.  

Styrelsen yrkar avslag på motionen.  


