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Bilaga 1 - Propositioner 

 

Proposition 1: Ekonomiska riktlinjer för verksamhetsåret 2018 

Bakgrund: 

Då Chalmers OL har extra sparpengar i form av fonder som kan säljas av finns möjlighet att budgetera 

för ett underskott utan att skuldsätta sig. Då dessutom 2017 resulterar i ett mindre underskott än 

budgeterat samt sålt av 20 000 kronor från fonderna finns det pengar att använda. 

Styrelsen 2017 föreslår att 2018 års budget ska gå minus 20 000 kronor, utan hänsyn taget till 

fondernas upp- eller nedgång. Det är styrelsens ansvar att sälja av fonder vid behov. 

 

 

 

 

 

Proposition 2: Styrelsens sammansättning 

Bakgrund: 

I stadgarna står det beskrivet att styrelsen ska bestå av ”Ordförande samt 5-6 övriga ledamöter”. 

Styrelsens förslag är att ändra detta till ”Ordförande samt 3-6 övriga ledamöter”. Detta för att ge 

möjlighet till större flexibilitet i föreningens struktur och verksamhet, t.ex. möjliggöra tränings- och 

festkommittéer med enbart en representant i styrelsen. De nuvarande stadgarna gör att styrelsen 

måste bestå av minst 6 personer för att utesluta risken att banken har åsikter på huruvida stadgarna 

efterföljs eller ej vid överlåtande av bankkonton till nytillträden kassör och/eller ordförande. 

Förslaget säger alltså på inget sätt att antalet ledamöter i styrelsen nödvändigtvis ska bli färre, enbart 

göra det möjligt att förändra föreningsstrukturen. 

Yrkande: 

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrelsen att under paragraf §25 Sammansättning i stadgan 

ändra följande: 

Från: Styrelsen består av ordförande samt fem övriga ledamöter. 

Till: Styrelsen består av ordförande samt 3-6 övriga ledamöter. 

 

  



Bilaga 2 - Motioner 

Motion 1: Namnbyte träningsansvariga 

Bakgrund: 

Då namnen för de två träningsansvariga just nu är "träning herr" och "träning dam" så låser det de 
platserna till ett specifikt kön. Egentligen är platsen inte låst till något av könen men namngivningen 
är lite klumpig och det kan lätt uppfattas som att det är så. Ett namnbyte tror jag skulle vara bra för 
att öppna upp för få fler intresserade som kanske har varit ett litet problem de senaste åren. 
Situationen har uppkommit då det funnits 2 bra kandidater av det ena könet och detta har då inte 
blivit av på grund av namnen på de två styrelseplatserna. 
 
 
Yrkande: 
Byte av namn på de två träningsansvariga:  

 
Från: träning herr och träning dam. 
 
Till: Träningsansvarig Sus och Dus 

 
 

 


