Töllsjö 2018-10-31

Motion C inkom 31 okt 2018

Motion från medlem 50 Tony Andersson avseende Gold wing club sweden
Motionerar härmed att förlägga vårt årsmöte på vår nationella träff.
OBS: denna motion avser endast årsmötet ej något arbetsmöte/ planeringsmöte etc.
Motivering:
Detta för att öka möjlighet till engagemang och för att skapa en möjlighet för den enskilde
medlemmen att på ett enkelt o demokratiskt sätt kunna närvara och ta del av årsmötet och
samtidigt ha möjligheten att köra hoj.
Det har ju genom åren beklagats att träffdeltagandet gått ner på våra nationella träffar, jag o
många med mig är övertygad att vår träff kommer att få betydligt fler träffdeltagare genom att
förlägga vårt årsmöte på våran nationella träff.
Det kanske allra viktigaste argumentet är kanske att man skapar större möjlighet insikt i hur
klubbarbetet fungerar om man är nyfiken på att axla en post eller annat uppdrag i klubben om
man ökar tillgängligheten.
Som det ser ut idag när man förlagt årsmötet på en båt i feb – mars så kommer inga nyfikna
som kan vara intresserade på hur arbete fungerar att betala tusenlappar för deltagandet.
Förlägger man årsmöte på vår träff är det ju bara att åka dit o kolla, dessutom kan ju faktiskt
den enskilde medlem både stötta och har koll på hur hans/hennes distriktsombud förvaltar sitt
uppdrag.
Något annat som kan vara viktigt för den enskilde medlem är att kunna stötta sitt
distriktsombud i de fallen där nya kandidater kan dyka upp på de olika förtroende uppdrag
som skall väljas. Dessa har kanske INTE har diskuterats eller funnits tillgängliga i ett skede
där distrikten gjorts sina val på nominerade kandidater, detta är ju inget ovanligt scenario.
Detta är ju naturligtvis även viktigt för distriktsombuden att veta att flertalet av han/hennes
medlemmar finns på plats för stöttning, extra viktigt då distriktsombuden kanske är nyvalda.
Jag har tidigare som ni flesta känner till motionerat om detta tidigare, och en del argument
mot denna motion har varit att, vi inte har plats på en nationell träff? detta är ju ett dåligt
argument eftersom träff arrangörer i vilket fall som helst måste ha en samlingsplats för
träffdeltagare, ett annat är att vi måste ändra vår redovisning från kalenderår år till brutet
räkenskapsår, vilket inte är särskilt krångligt.
Vanligtvis så skall en motionär kunna presentera sin motion och förtydliga den om så önskas
men med upplägget idag bereds man ingen möjlighet att presentera sin motion om man inte
önskar betala för sig vilket jag anser är felaktigt.
För er som inte var med på 80 o 90 talet vill jag också säga att fram till mitten av nittiotalet
gick det alldeles utmärkt att ha vårt årsmöte på nationella träffen.
Samvaron kommer att bli ännu bättre, ännu mer demokratiskt dessutom kommer
medlemmarna att känna större tillfredsställelse genom att enklare kunna närvara och påverka
lära sig hur gwcs fungerar.
Vänliga Hälsningar
Tony Andersson

