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Motionssvar 1

Noteringar med anledning av inkommen motion om stadgeändring av § 6 i 
Älgskadefondsföreningens stadgar. 

 

Motionens yrkande: 

Att antalet ledamöter i styrelsen skall utgöras av lägst 5 och högst 9 ledamöter. 

Att styrelsen är beslutsför om 80 % av styrelsen är närvarande. 

Att antalet ledamöter i föreningens valberedning minskas till 3 st. från idag varande 5 st. 

 

Motiv: 

Antalet ledamöter i styrelsen anpassas till aktuella omvärldsförutsättningar, långsiktig 
strategi mot operativa mål och snabbare handläggning anpassa verksamheten till aktuella 
förutsättningar. Vidare skulle det bli lättare att rekrytera engagerade och kompetenta 
ledamöter till styrelsen. 

 

Styrelsen anser att motiven för förändring är aktuella och angelägna nu och framöver. Vi tror 
dock att motiven till stora delar kan uppfyllas av en aktiv och engagerad styrelse i samarbete 
med en dito valberedning. 

Nio ledamöter, som idag, kan vara ett väl högt antal och flera av motionärens motiv till 
förändring får stöd av styrelsen. 

Vi ser dock inte det som en gångbar lösning att ha en varierande sammansättning i styrelsen 
som pendlar mellan 5 till 9.  

Minimum 5 ledamöter skulle resultera i att man blir beslutsmässiga vid 4 deltagare om man 
räknar på 80 % vilket vi anser var för lågt antal. 

 

Styrelsen föreslår att motionen till förändring i § 6 antas med följande modifiering: 

Att antalet ledamöter i styrelsen skall utgöras av 7 st, ändras från idag stipulerade 9 
ledamöter. 

Att antalet för beslutsmässighet lämnas oförändrat som idag stipulerar 5 st. ledamöter. 

 

Av styrelsen utsedd grupp genom 

Nils-Göran Strömberg 
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Motion 2

Motion till Älgskadefondsf6reningens årsmöte 2020 

Ärende: Löpande medlemsår 
Idag följer vi kalenderår som referens till medlemsår. Nya medlemmar som erlägger 
årsavgiften efter 31 oktober räknas som medlem även det följande året. Medlemmar som inte 
erlagt årsavgiften senast den 1 februari aktuellt år anses ha utträtt ur föreningen. 
Detta gör att medlemmarna betalar samma avgift för första året men f'ar olika antal månaders 
medlemskap för summan vilket inte är rättvist. Det bör vara lika för alla. 
Ett löpande medlemsår där förfallodagen både för nuvarande medlemmar som har kalenderår 
och nya medlemmar bör gälla. Som medlems- och förfallodag bör av bank noterad 
insättningsdag gälla. 
Andra fördelar som följer med en förändring är vi f'ar en jämnare belastning på kansliet vilket 
skapar förutsättning för samma höga servicenivå oavsett tid på året. En annan stor fördel är 
värdet för att bli ny medlem, idag är det inte lika attraktivt att gå in i föreningen i en bit in på 
året eftersom man då inte f'ar 12 månaders medlemskap. 
Förslag till stadgeändring 
§5 NuvarandeMedlem som ej erlagt årsavgift senast den 1 februari aktuellt år, anses ha utträtt ur föreningen.
Ny medlem som erlägger avgift efter den 31 oktober, räknas som medlem även för det
följande året. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadar
föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som styrelsen avser
utesluta skall inom en vecka efter förslag om uteslutning erhålla del av styrelsens
förslagsbeslut och beredas möjlighet att inom två veckor därefter skriftligen yttra sig över
beslutsförslaget, innan beslut fattas.
§ 5 Förslag på justering till årsstämman
Ny medlem som erlägger årsavgift räknas som medlem från den dag bank noterad 
insättning och 12 månader framåt. Medlem som ej har erlagt årsavgift senast en månad 
efter förfallodag anses har utträtt ur föreningen. Medlem som bryter mot föreningens 
stadgar eller uppenbarligen skadar föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur 
föreningen. Medlem som styrelsen avser utesluta skall inom en vecka efter förslag om 
uteslutning erhålla del av styrelsens förslagsbeslut och beredas möjlighet att inom två veckor 
därefter skriftligen yttra sig över beslutsförslaget, innan beslut fattas. 

Åseda 2020-01-10 

··�···········�········ 

Älgskadefondsföreningens 
styrelsen 
genom Johanna Hjärtfors 
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Motion 3

Motion till Älgskadefondsföreningens årsmöte 2020 
Ärende: §11 
Yrkesmässig trafik Idag har vi inte undantag för yrkesmässig trafik vilket skapar en stor kostnad för föreningen 
och en orättvis hantering av våra medlemmar. Grunden är att registrerat motorfordon ska vara 
privatägt för att medlem ska kunna ta del av ersättning från föreningen. De som har 
verksamhet i enskild firma kan fä ekonomisk hjälp av :föreningen medan alla andra företags
och ägarformer är undantagna. Föreningens kostnad blir ökad eftersom försäkringsbolagen 
uppmärksammar den ökade risken för yrkestrafik och har speciella villkor med högre 
självrisker vilket gör att föreningen över lag betalar ut max belopp i dessa ärenden. Dessutom 
har medlem ofta flera fordon som är ute på vägarna samtidigt. Föreningen är skapad för 
privatpersoner. 
Trafikbrott och körförbud Vi behöver göra ett tillägg som gör att ersättning aldrig betalas vid viltolyckor där föraren är 
skyldig till ett trafikbrott eller fordonet är avställt och/eller belagt med körförbud. 
Förslag till stadgeändring 
§ 11 NuvarandeMedlemskapet i roreningen är personligt. Ersättning vid kollision gäller medlem som förare
av skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn ägd av fysisk person eller som
registrerad ägare/brukare enl. vägtrafikregistret, av skadat motorfordon och/eller tillkopplad
släpvagn.
§11 Förslag på justering till årsstämman
Medlemskapet i föreningen är personligt och gäller enbart fordon som brukas i icke
yrkesmässig trafik. Ersättning vid kollision gäller medlem som registrerad ägare enligt
vägtrafikregistret av skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn eller som förare av
skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn ägd av fysisk person. Ersättning erhålls
inte I de fall föraren är straffbar enl. Trafikbrottslagen 1, 3-5 §§ §§ eller fordonet inte är
körklart enl. LVTR 17 § och/eller Fof 6 kap. 15- 16 §§,

Åseda 2020-01-10 

�------------
Älgskadefondsföreningens styrelse
genom Nils-Göran Strömberg




