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Motion 1 till Svenska Folkdansringens Riksstämma 2022

2022-03-31

Motion om pappersutskick av handlingar till Riksstämman
Inför Riksstämman sker pappersutskick av alla handlingar till alla anmälda ombud,
riksfunktionärer med flera. Om någon handling uppdateras sker ytterligare ett pappersutskick.
För att värna om miljön anser vi att utskick av handlingarna till Riksstämman via brev ska
upphöra. Att upphöra med pappersutskick inför Riksstämman utgår vi ifrån även kommer att
frigöra tid för personalen.
Vi ser några olika alternativ att få ut handlingarna till deltagarna:
- Handlingarna mejlas ut till deltagarna
- Handlingarna kan hämtas ner från Folkdansringens hemsida
- I speciella fall kan handlingarna beställas av kansliet och skickas då ut via brev
- Vid anmälan anges om pappersutskrift önskas
För att tillgodose GDPR föreslår vi att ombudslistan enbart visar namn och distriktstillhörighet. Förslagsvis mejlas listan ut till alla deltagare.
Under själva stämman visas förslagen på storbild. Detta har vi i Västergötland provat vid ett
par distriktsstämmor efter förslag från en medlem.

Vi föreslår Riksstämman besluta
att

pappersutskick av handlingarna inför riksstämman upphör

att

riksstyrelsen får i uppdrag att välja det lämpligaste alternativet utifrån lagar och
förordningar

För Folkdansringen Västergötland
Helen Samuelsson
Sekreterare
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Riksstyrelsens svar på motion 1
Under pandemiåren 2020 och 2021 valde riksstyrelsen att genomföra riksstämman digitalt och
tog då också beslutet att skicka ut samtliga handlingar till deltagarna. Den här hanteringen var
ett undantag just för situationen då den digitala lösningen var ny för många. Det fanns
svårigheter att läsa handlingar på skärm samtidigt som man hade videofönstret öppet och
dessutom skulle rösta via en ytterligare tjänst. Det underlättade för många att ha handlingarna
i pappersform. Riksstyrelsen ska under planering för stämman ta stor hänsyn till deltagarnas
möjlighet till den demokratiska processen vilket gjorde hanteringen nödvändig. Innan
pandemi och digitala stämmor har hanteringen varit enligt motionens förslag på alternativ
- Handlingarna mejlas ut till deltagarna om så önskas
- Handlingarna kan hämtas ner från Folkdansringens hemsida
- I speciella fall kan handlingarna beställas av kansliet och skickas då ut via brev
- Vid anmälan anges om pappersutskrift önskas
och kommer att vara så i framtiden.

Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

anse motionen besvarad.
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