
   Sida 1  
 

Styrelsens svar på motion från Åsa Edvardsson avseende 

förslag till ändringar i stadgarna 

Motionen är inlämnad för att behandlas på Göteborgs 

Galoppsällskaps årsstämma för 2017 vilken avhålls 2018-01-27. 

Nedan följer styrelsens utlåtande punkt för punkt inför årsstämman i 

januari 2018. 

1) ”Att Göteborg Galoppsällskap tillsätter en grupp som ser över stadgarna och gör de mer i 

enlighet som en av tre ägare till Svensk Galopp” 

 

Styrelsen uppfattar detta som att förslaget refererar till tredje stycket i inledningen vilket 

lyder: 

- ”Det behöver tydliggöras att Göteborg Galoppsällskap är en tredjedels ägare av Svensk 

Galopp och att det är fullmäktigeledamöter som väljs för att ge riktlinjer för Svensk 

Galopps styrelse att arbeta för Galoppens fortlevnad i Sverige.” 

 

Utlåtande:  

a. Ingående medlemmar i SG: 

Det är Svensk Galopps uppgift att i sina stadgar beskriva vilka medlemmar som ingår i  

föreningen.  

Detta görs i SG:s stadgar i § 1 ”Föreningens firma och medlemmar”  

 

GGS och de andra sällskapen har enbart att var för sig beskriva sitt förhållande gentemot 

Svensk Galopp. Detta görs med samma ordalydelse i § 3 i respektive sällskaps 

stadgedokument. 

 

b. Fullmäktiges ansvar, uppgift och befogenheter är också Svensk Galopps uppgift att 

beskriva. 

Detta görs i SG:s stadgar § 4a ”Fullmäktige” 

 

Styrelsen anser att kravet på tydliggörande är uppfyllt utifrån ovanstående redogörelser och 

föreslår avslag för förslagets båda delar. 

 

 

2) ”Att få tillägget i Årsmötets dagordning en övrig fråga – mer medlemsvänligt då det kan 

uppdras åt styrelsen medlemmars ideer.” 

 

Styrelsen uppfattar att förslaget refererar till första stycket i inledningen vilket lyder: 

- ”Då flera medlemmar påpekat att de önskar få till övriga frågor på dagordningen för 

sällskapets årsstämma, för att det ska protokollföras och inte ses som en 

diskussionspunkt.” 

 



   Sida 2  
 

Utlåtande:  

Beslut att uppdra uppgifter för styrelsen att utföra ska behandlas dels, under §18 ”Från 

styrelsen hänskjutna ärenden”, dels  under §19 ”Motioner”. (Sådana ska enligt §9 

”Stämma” vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet) 

 

Styrelsen föreslår enligt ovanstående utlåtande avslag för delförslaget. 

 

Anm: Detta innebär inte att styrelsen motsätter sig att få diskussionspunkter (och även 

informationspunkter) dokumenterade till innehållet men det bör utredas närmare om och 

hur det i så fall ska regleras i stadgarna. Se inlämnat förslag från styrelsen gällande översyn 

av stadgarna. 

 

Varken SGS, SFK eller SG har Övriga frågor med i motsvarande stadgar. 

 

3) Att det finns med arbetsgrupper som val på årsstämman. 

4) Att man även uppdrar åt valberedningen att välja in personer i arbetsgrupperna (2-3 st) 

 

Styrelsen: 

En årsstämma är per definition en förenings högsta beslutande organ där medlemmarna 

genom röstning väljer de styrelsemedlemmar som under verksamhetsåret ska utföra de 

uppgifter som  dels regleras i stadgarna, dels i avtal mellan SG och de andra sällskapen samt i 

det här fallet eventuella specifika områden som stämman beslutar att styrelsen ska prioritera 

upp.  

 

Att besluta om formerna för hur arbetet ska ske tillhör det löpande arbetet och är styrelsens 

uppgift , inte det högsta beslutande organets.  

 

Styrelsen föreslår därför enligt ovanstående resonemang avslag för delförslagen. 

 

 

    

   Enligt uppdrag från Göteborgs Galoppsällskaps styrelse. 

 

   Lars Gradin  

   Göteborg 2018-01-22  

 

        

 

 

 

 

 


