
Motion 1

Angående ny lokal

Bakgrund:
På årsmötet 2015 röstade vi för en motion där inte sittande styrelsen egenhändigt får ta
beslut om ny lokal, utan det är medlemmarna som ska bli kallade personligen till ett
medlemsmöte med kort varsel och får rösta om hur föreningen ska göra.

Jag föreslår ett tillägg till denna motion att sittande styrelse måste involvera all personal
vad som gäller utformningen av ett eventuellt nybygge och inte ta beslut utan deras
samtycke (gäller ej det ekonomiska) Personalen ska hela tiden få information så att inte
det blir fel. Blir nyförvärvet en befintligt byggnad ska personalen ha tillåtelse att följa med
och planera för denne.

Jag anser att det är personalen som har mest kunskap angående denna bit. Det är inte
styrelsen som egenhändigt ska bestämma utan det är sammarbete med personalen som
är bäst.

Mvh Jeanette Carlén



Motion 1 - styrelsens svar
I en ideell förening finns endast två nivåer med formell beslutsrätt, årsmötet och styrelsen.

Styrelsen står till svars inför årsmötet och beviljas ansvarsfrihet utifrån det ansvaret. En
styrelse kan aldrig lägga över ansvar för exempelvis ekonomin på personal. Personal eller
medlemmar som exempelvis en arbetsgrupp kan delegeras rätt att fatta vissa beslut, som
till exempel löpande inköp, men ansvaret är fortfarande styrelsens.

Att årsmötet ska fatta beslut om att personal måste vara med och bestämma blir därför
konstigt eftersom  de anställda inte står till svars inför medlemmarna/årsmötet.

Sittande styrelse anser dock att det är en självklarhet att ha personalen med i dialogen
gällande planerna för ett nytt djurhem, både för att ta tillvara på personalens kunskap och
synpunkter samt även ur en arbetsrättslig synvinkel. Detta har gjorts under föregående
verksamhetsår då man diskuterat förslag på ritningar och läge för tomt tillsammans med
hela personalgruppen.

Styrelsen fick mandat av föregående årsmöte att utse och köpa en lämplig fastighet/tomt
för nybygge av nytt djurhem, samt ta fram bygglovshandlingar och söka om bygglov.
Styrelsen har under verksamhetsåret diskuterat förslag på ritningar och läge för tomt
tillsammans med hela personalgruppen. Ingen tomt har köpts och inga bygglovshandlingar
har lämnats in under verksamhetsåret.

Då det redan finns ett beslut om att det är medlemmarna och inte styrelsen som ska fatta
beslut om ett nytt djurhem är det upp till medlemmarna att på ett sådant möte fråga om
exempelvis personalen har några synpunkter på det föreslagna nya djurhemmet innan
man röstar.

Årsmötet föreslås besluta
Att med svaret ovan anse motionen besvarad.



Motion 2

Karlstad 2021-05-29

MOTION TILL DJURSKYDDET KARLSTADS ÅRSMÖTE 2021

FÖRENINGENS INVESTERINGAR

Bakgrund:
Vid årsmötet 2020 togs en fråga upp om att investera en stor summa av föreningens kapital i
aktier/fonder. Vid årsmötet deltog ett fåtal medlemmar. En sådan typ av investering kan i bästa fall
ge en bra ekonomisk vinst men i värsta fall en stor ekonomisk förlust, så vilket beslut som än tas
kan  påverka föreningen avsevärt.

Vi föreslår:
Att medlemmarna i Djurskyddet Karlstad på årsmötet 2021 tar beslut om att
när styrelsen planerat att på årsmötet ta upp frågor där man ska ta beslut angående stora
ekonomiska investeringar eller beslut gällande omplacering av stora summor av föreningens
kapital ska dessa frågor utlysas till medlemmarna samtidigt som årsmöteskallelsen skickas ut.
Detta för att  ingen medlem ska missa möjligheten att påverka beslutet pga att man i förhand inte
har vetskap att  en sådan stor fråga ska tas upp på årsmötet.

Om denna typ av frågor uppkommer efter att årsmöteskallelsen skickas ut får dessa frågor vänta
till nästa årsmöte eller till ett extrainkallat medlemsmöte för att tas upp där. Samma ska gälla där
– att alla medlemmar samtidigt med kallelsen till medlemsmötet får Information om vilka frågor
som ska  tas upp.

Motionärer
Pernilla Schullström (personal på djurhemmet)
Maria Berg (personal på djurhemmet)
Jenny Lindkvist (personal på djurhemmet)
Jeanette Carlén (tidigare styrelsemedlem)
Ulrika Åberg (tidigare personal på djurhemmet)



Motion 2 - styrelsens svar
Ett medlemsmöte kan inte fatta beslut, det kan däremot ett extrainsatt årsmöte.

Medlemmarna har alltid möjligheten att besluta att viktiga frågor på ett ordinarie årsmöte
bordläggs till ett kommande extrainsatt årsmöte om medlemmarna finner att antalet
deltagare på ordinarie årsmöte är för få, för att fatta ett för föreningen viktigt beslut.

Frågan som lyfts i motionen hanterades precis som ovan, närvarande medlemmar valde
enhälligt att bordlägga beslutet till ett kommande extrainsatt årsmöte. När det extrainsatta
årsmötet hölls valde styrelsen att dra tillbaka sitt förslag på grund av det då rådande
ekonomiska läget i och med pandemin (Covid-19), vilket styrelsen även informerade om
på det extrainsatta årsmötet.

Det är varje medlems ansvar att hålla sig uppdaterad med de punkter som kommer tas
upp på årsmötet. Årsmöteshandlingarna finns alltid tillgängliga senast en vecka innan
årsmötet. I år valde styrelsen att publicera alla årsmöteshandlingar på föreningens
hemsida, samt informera medlemmarna om detta via mailutskick och via föreningens
Facebooksida.

Det kan inkomma motioner där större ekonomiska beslut ska tas. Motionerna ska, enligt
stadgarna, inkomma senast tre veckor innan ett årsmöte medan styrelsen ska kalla till
årsmöte senast fyra veckor innan årsmötet. Detta gör att det inte alltid är möjligt att skicka
med information om vilka beslut som kommer fattas, gällande till exempel placeringar och
investeringar, tillsammans med kallelsen.

Sittande styrelse tycker dock att det är ett bra förslag att man skickar ut information i
samband med kallelsen i de fall det möjligt, och skickar med denna rekommendation till
kommande styrelse.

Årsmötet föreslås besluta
Att med svaret ovan anse motionen besvarad.



Motion 3

Karlstad 2021-05-29

MOTION TILL DJURSKYDDET KARLSTADS ÅRSMÖTE 2021

BESLUTSMÄSSIGT ÅRSMÖTE

Bakgrund:
I dagsläget krävs det att endast en enda röstberättigad medlem är närvarande på årsmötet för att
årsmötet ska vara beslutsmässigt. Konsekvens av detta är att hela föreningens arbete, ekonomi
och framtid kan ligga i händerna på en enskild medlem, alternativt enskild styrelsemedlem (då ju
även  styrelsemedlemmar är röstberättigade).

I dag står det i Djurskyddet Karlstads stadgar:
§4 Föreningsårsmöte Mom. 7:
”Årsmötet är beslutsmässigt när kallelse gjorts enligt stadgarna och det i varje fråga på
föredragningslistan finns minst en röstberättigad medlem närvarande.”

Vi föreslår:
Att medlemmarna på årsmötet röstar för en stadgeändring som innebär att det måste vara minst
10 röstberättigade medlemmar utöver styrelsemedlemmarna för att årsmötet ska vara
beslutsmässigt. För att ändra i stadgarna behöver medlemmarna rösta för detta förslag på två
efter varandra  följande årsmöten.

Motionärer
Pernilla Schullström (personal på djurhemmet)
Maria Berg (personal på djurhemmet)
Jenny Lindkvist (personal på djurhemmet)
Jeanette Carlén (tidigare styrelsemedlem)
Ulrika Åberg (tidigare personal på djurhemmet)



Motion 3 - styrelsens svar
Ett årsmöte är inte beslutsmässigt om endast styrelsemedlemmar deltar, då dessa inte får
rösta när det gäller styrelsens ansvarsfrihet. Därmed krävs det att minst en röstberättigad
medlem utöver styrelsen deltar för att ett årsmöte ska anses beslutsmässigt.

För att få till en stadgeändring krävs det inte röstning på två efter varandra följande
årsmöten. Detta står i Djurskyddet Karlstads stadgar gällande stadgeändring:
§9 Stadgeändring
Mom. 1:
Föreningens stadgar måste godkännas av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse för att
vara giltiga.
Mom. 2:
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar inlämnas skriftligen till föreningens
styrelse, som jämte eget utlåtande framlägger detsamma vid nästkommande årsmöte.
Mom 3:
För att en föreslagen stadgeändring ska gälla ska, utöver villkor enligt mom. 1, antingen:
a) minst två tredjedelar av de röstande, vid två på varandra följande föreningsårsmöten,
rösta för förslaget. Det ska vara minst en månads mellanrum mellan årsmötena och minst
ett av dem ska vara ordinarie föreningsårsmöte, eller
b) ingen rösta emot förslaget, vid ett ordinarie årsmöte.

Sittande styrelse har valt att rådgöra med Djurskyddet Sverige gällande denna motion, då
deras förbundsstyrelse ska godkänna vår förenings stadgar innan de blir giltiga. Vårt svar
är därmed formulerat enligt deras respons.

Om föreningen plötsligt skulle tappa väldigt många medlemmar kan ett fast antal
medlemmar när det gäller att vara beslutsmässiga på ett årsmöte orsaka att ett årsmöte
inte kan genomföras.

Djurskyddet Sverige, som inte vill att enskilda lokalföreningar gör denna typ av ändring i
sina stadgar, tycker dock att det vore bra med en omformulering i de normalstadgar som
finns för föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige. De uppmuntrar i och med detta till att
Djurskyddet Karlstad lämnar in en motion om detta på nästkommande förbundsstämma.
Förslag på formulering från deras sida är “Årsmötet är beslutsmässigt när kallelse gjorts
enligt stadgarna, minst 10 eller minst en fjärdedel av föreningens röstberättigade
medlemmar är närvarande, och det i varje fråga på föredragningslistan finns minst en
röstberättigad medlem närvarande.” Detta skulle innebära att vid årsmöte för en förening
med 20 medlemmar måste 5 röstberättigade medlemmar närvara och för en förening med
300 medlemmar måste 10 röstberättigade medlemmar närvara.

Djurskyddet Sverige har meddelat att de troligen inte skulle godkänna lokala undantag när
det gäller vad som anses vara ett beslutsmässigt årsmöte.

Årsmötet föreslås besluta
Att avslå motionen.



Motion 4
Karlstad 2021-05-29

MOTION TILL DJURSKYDDET KARLSTADS ÅRSMÖTE 2021

MEDLEMMARS MÖJLIGHET ATT BEGÄRA EXTRA ÅRSMÖTE

Bakgrund:
För att Djurskyddet Karlstads medlemmar i dagsläget ska kunna begära ett extra årsmöte gäller
denna punkt i föreningens stadgar:
§5 Extra föreningsårsmöte Mom. 1:
”Extra årsmöte ska inkallas då minst en tredjedel av föreningens medlemmar, eller någon av
föreningens revisorer, begärt det. Skriftlig begäran med angivande av ärende ska skickas till
styrelsen. Styrelsen har också rätt att besluta om extra årsmöte. Extra årsmöte ska hållas också
om  föreningsstyrelsen på grund av avgångna ledamöter inte längre är beslutsmässig.”

Anledningen till att medlemmar kan vilja begära ett extra årsmöte kan vara att man är orolig för
hur  föreningen och djurhemmet drivs av sittande styrelse, hur ekonomin sköts etc.

Då vi som medlemmar inte vet vilka som är medlemmar i föreningen eller inte är det i stort sett
omöjligt att kunna begära ett extra årsmöte utifrån att en tredjedel av medlemmarna måste begära
det. Föreningar har olika bestämmelser i sina stadgar och en ändring föreslås härmed i
Djurskyddet Karlstad stadgar. Förslaget är taget från föreningen Kattstallets stadgar där det står
så här:

” § 4 årsmöte: Eventuellt extra årsmöte ska hållas om och när styrelsen, revisorerna eller minst 25
röstberättigade medlemmar så begär. I de två senare fallen ska mötet hållas inom fem veckor från
det att framställningen inkommit till styrelsen beräknat från poststämpelns datum.”

Vi föreslår:
Att medlemmarna på Djurskyddet Karlstads årsmöte 2021 väljer att ändra i stadgarna så att
medlemmarna har större möjligheter att påverka arbetet i föreningen. Ändringen föreslås vara att
ett extra årsmöte kan begäras om 25 röstberättigade medlemmar så önskar (istället för 1/3 - som
vid 600 medlemmar kan bli 200 personer).

Motionärer
Pernilla Schullström (personal på djurhemmet)
Maria Berg (personal på djurhemmet)
Jenny Lindkvist (personal på djurhemmet)
Jeanette Carlén (tidigare styrelsemedlem)
Ulrika Åberg (tidigare personal på djurhemmet)



Motion 4 - styrelsens svar
Sittande styrelse har valt att rådgöra med Djurskyddet Sverige gällande denna motion, då
deras förbundsstyrelse ska godkänna vår förenings stadgar innan de blir giltiga. Vårt svar
är därmed formulerat enligt deras respons.

Om föreningen plötsligt skulle tappa väldigt många medlemmar kan ett fast antal
medlemmar på denna punkt orsaka problem.

Djurskyddet Sverige, som inte vill att enskilda lokalföreningar gör denna typ av ändring i
sina stadgar, tycker dock att det vore bra med en omformulering i de normalstadgar som
finns för föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige. De uppmuntrar i och med detta till att
Djurskyddet Karlstad lämnar in en motion om detta på nästkommande förbundsstämma.
Förslag på formulering från deras sida är “Extra årsmöte ska inkallas då minst 25 eller
minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar, eller någon av föreningens
revisorer, begärt det. Skriftlig begäran med angivande av ärende ska skickas till styrelsen.
Styrelsen har också rätt att besluta om extra årsmöte. Extra årsmöte ska hållas också om
föreningsstyrelsen på grund av avgångna ledamöter inte längre är beslutsmässig.”

Djurskyddet Sverige har meddelat att de troligen inte skulle godkänna lokala undantag
gällande denna punkt i stadgarna.

Årsmötet föreslås besluta
Att avslå motionen.



Motion 5

Karlstad 2021-05-29

MOTION TILL DJURSKYDDET KARLSTADS ÅRSMÖTE 2021

FÖRENINGENS EKONOMISKA POLICY

Bakgrund:
På årsmötet 2015 togs en motion upp angående antagande av en ny ekonomisk policy för
Djurskyddet Karlstad. Denna var väl utarbetad, av personal och styrelsemedlemmar gemensamt,
utifrån säkerhet i hanteringen av föreningens kapital. Detta delvis för att föreningen tidigare
drabbats av en styrelsemedlem som förskingrade föreningens pengar, men även för att
säkerställa att olika styrelser arbetade utifrån samma ekonomiska policy oavsett vilka personer
som satt i styrelsen. Denna policy var även utarbetad på ett sätt som skulle minimera att en
enskild person skulle kunna hantera föreningens pengar utan att någon annan i styrelsen eller
personalen hade inblick i inköp och utgifter etc. Denna motion godkändes och policyn antogs av
årsmötet 2015. I denna tidigare motion poängterades även att ”Det är av stor vikt att föreningens
medlemmar är informerade om den ekonomiska policy som gäller”. Av naturliga skäl behöver
policys uppdateras och revideras allt eftersom verksamheten får andra förutsättningar, men
objektiviteten och bredden  i utformningen av en ny ekonomisk policy är av betydande vikt.

Sittande styrelse har nu skrivit en ny ekonomisk policy som av styrelsen själv antagits, och den
gamla  policyn är kasserad.

Vi föreslår:
Att medlemmarna i Djurskyddet Karlstad på årsmötet 2021 fattar beslut om att vid ändringar av
föreningens ekonomiska policy ska samtliga medlemmar kunna ta del av dess innehåll innan den
eventuellt klubbas av styrelsen. Förslaget på ny ekonomisk policy kan tas upp under ett årsmöte
eller medlemsmöte, det ska dock i båda fall i god tid innan mötet vara utlyst till medlemmarna att
denna fråga kommer att behandlas under mötet. Detta för att alla medlemmar ska vara medvetna
om att just detta ska behandlas och utifrån det besluta om de vill delta på årsmötet för att kunna
påverka eller inte. Om enskilda styrelser egenhändigt antar nya ekonomiska policys minskar det
medvetenheten hos föreningens medlemmar angående hur föreningen sköts samt utesluter
möjligheterna att föreningen kan tillvara på enskilda medlemmars värdefulla sakkunskap och
förslag  på utformning av den ekonomiska policyn.

Motionärer
Pernilla Schullström (personal på djurhemmet)
Maria Berg (personal på djurhemmet)
Jenny Lindkvist (personal på djurhemmet)
Jeanette Carlén (tidigare styrelsemedlem)
Ulrika Åberg (tidigare personal på djurhemmet)



Motion 5 - styrelsens svar
Ett medlemsmöte kan inte fatta beslut, det kan däremot ett ordinarie eller ett extrainsatt
årsmöte.

Sittande styrelse håller med om att större saker i en ekonomisk policy bör förankras med
medlemmarna innan nya beslut tas.

Anledningen till att föreningens ekonomiska policy uppdaterats under verksamhetsåret är
främst för att föreningen haft problem med ökade utgifter inom verksamhetskostnader.
Styrelsen har känt sig tvungna, i och med det ansvar de haft för ekonomi och
verksamheten, att på en mer detaljerad nivå göra tillägg/ändringar i den ekonomiska
policyn för att försöka komma tillrätta med dessa ökade kostnader för föreningen.

Den nu gällande ekonomiska policyn är på en mer praktisk och detaljerad nivå än den
tidigare. Sittande styrelse anser att den styrelse som väljs av årsmötet har ansvar att se
över och ta beslut på detaljnivå för att kunna ta det ekonomiska ansvar man tagit på sig.

Dock skulle den ekonomiska policyn kunna delas upp i två delar, en övergripande del som
årsmötet beslutar om, och en mer detaljerad del som styrelsen ansvarar för att ta fram och
hålla uppdaterad när så krävs.

Sittande styrelse föreslår att kommande styrelse tar fram ett förslag på en ny, tvådelad
ekonomisk policy där kommande årsmöte kan besluta om den övergripande delen.

Årsmötet föreslås besluta
Att med svaret ovan anse motionen besvarad.



Motion 6
Karlstad 2021-05-29

MOTION TILL DJURSKYDDET KARLSTADS ÅRSMÖTE 2021

EKONOMISK INSYN

Bakgrund:
Utsedd personal har under många tidigare år haft full insyn i föreningens ekonomiska redovisning,
utan att kunna göra uttag eller insättningar. Detta har gett personal möjlighet att kunna överblicka
utgifter samt intäkter oberoende av vilka personer som sitter i styrelsen. Detta har dock inte skett
efter att ny styrelse tillsattes år 2019.

Det var ett tidigare år personal på djurhemmet som, genom att granska den ekonomiska
redovisningen, uppmärksammade att en f d styrelseordförande förskingrade pengar från
föreningen vilket då övriga styrelsemedlemmar ej hade insett. (Den f d ordföranden blev
sedermera fälld i Tingsrätten att återbetala ett större belopp till föreningen.) Personal på
djurhemmet har tidigare även upptäckt felfaktureringar som inte styrelsemedlemmarna upptäckt.
Vissa kostnader som gäller den dagliga verksamheten på djurhemmet har personalen av
naturliga skäl mer koll på om de  stämmer.

Vi föreslår:
Att medlemmarna i Djurskyddet Karlstad på föreningens årsmöte 2021 fattar beslut om att utsedd
personal på djurhemmet ska ha full insyn i föreningens ekonomi vad gäller verksamhetens
insättningar och uttag, exkluderat kostnader kopplade till löner för personal. Styrelsen och
personalen tillsammans bör välja vem ur personalen som är bäst lämpad för uppgiften. Den som
utses i personalen bör vara den som har mest kunskap om ekonomisk redovisning samt god
kunskap  om kostnaderna/intäkterna i verksamheten.

Styrelsen ska vid förfrågan av utsedd personal redovisa för gjorda inköp och utgifter inom
föreningen, och ska låta utsedd personal regelbundet ta del av ekonomiska rapporter.

Motionärer
Pernilla Schullström (personal på djurhemmet)
Maria Berg (personal på djurhemmet)
Jenny Lindkvist (personal på djurhemmet)
Jeanette Carlén (tidigare styrelsemedlem)
Ulrika Åberg (tidigare personal på djurhemmet)



Motion 6 - styrelsens svar
Det är inte de anställdas ansvar och uppgift att granska styrelsen. Denna uppgift har
föreningens utsedda revisor/revisorer i det första steget, och sedan årsmötet i nästa steg.

Djurskyddet Karlstad har utöver dessa steg för granskning en extern redovisningsbyrå
som hanterar och bokför föreningens transaktioner.

Sittande styrelse tycker dock det är viktigt att de anställda har insyn i ekonomin i stort och
främst i de delar av ekonomin som berör de. Detta har under verksamhetsåret skett via
gemensamma möten med personalen. Utöver detta har styrelsen stämt av fakturor
gällande den löpande verksamheten med personalen innan de attesterats och betalats.
Sittande styrelse rekommenderar att kommande styrelse fortsätter ge personalen denna
information.

Årsmötet föreslås besluta
Att med svaret ovan anse motionen besvarad.


