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Nr 2 från Lars Strågen, Höganäs MFK, om föreningsjuridik
Inom olika modellflygklubbar råder stora brister varför har vi bildat en förening. Frågor om vilka är
föreningen, föreningskunskap, Styrelsearbeten, Regelverk och stadgar samt hur dessa skall tolkas samt
för vilka finns styrelsen och stadgarna till för.
En utbildning i dessa frågor skulle stärka olika föreningar och hindra egna och olika tolkningar av
regelverk. Då kan också slitningar och söndring inifrån mildras eller förhindras. Allt för många
medlemmar utsätts för orätt behandling vilket innebär att många sluter inom sporten för de orkar inte
slåss för sina rättigheter och varför de började flyga.
Allt för få styrelsemedlemmar tar chansen att gå de av Sisu anordnade kurser i frågan. Att läsa igenom
hela regelverket och dessutom tänka igenom detta, samt infoga etik och moral i frågorna är för tungt.
Just moral och etik verkar vara en bristvara i flera föreningar.
Förslag är att med kortare nyhetsbrev som tar några få minuter att läsa igenom. Då kan det vara möjligt
att flera läser och begrunda. Man kan även inrätta en elektronisk frågelåda där man kan hjälpa till med
tolkningen. Nyhetsbrevet kan skickas elektroniskt till samtliga styrelsemedlemmar i klubbarna, för
övriga medlemmar bör det införas i Modellflygnytt då nya sitter i styrelserna nästkommande år, Denna
typ av utbildning bör genomföras med jämna mellanrum som ex. var 5-6 år.
Detta kan göras till en liten kostnad med stor vinst för den enskilde medlemmen, förening och förbund.
Lars Strågen
[Motionen inkom per epost 2011-01-18]

Höganäs MFK:s yrkande
Höganäs MFK , angående motion 11004. Som Lars Strågen har skickat in till årsmötet den 27:mars, där
godkänner vi den motionen och håller med.
Mvh Mikael Gundlach Ordförande i Höganäs MFK
Förbundsstyrelsens yrkande
Styrelsen har valt att behandla motionen trots att den inkommit efter det sista datum för inlämnande av
motioner som stadgarna föreskriver.
Styrelsen yrkar avslag på motionen.
Det är styrelsens mening att den Klubbpärm som förbundet håller på att sätta samman kommer att
innehålla många av de frågor som motionären tar upp.
Vidare menar styrelsen att det redan tillhandahålls de resurser motionären efterfrågar inom
Riksidrottsförbundet. Inom RF finns det på flera nivåer anställda professionella jurister som svara på
frågor från anslutna föreningar. I tidskriften Svensk Idrott bedriver Riksidrottsförbundet en frågelåda dit
föreningar och enskilda kan ställa frågor om juridiska spörsmål.

