Motioner till Svenska Lundehundsällskapet 2022

Motion 5 - Digital närvaro
En digital behandling, digitala årsmöten, digital tidning – allt måste noga övervägas, och gamla seder och
bruk som passade pappers-behandlingen, måste omformas.
Bakgrund
För motion krävs tydligen UNDERSKRIFT, å papper.
Det finns inget motiv till detta. Gissningsvis är det en kvarleva från fossila tiden då Kongl. Postverket
faktiskt levererade poste, dagligen. Eller – så är det ett listigt sätt att utestänga de medlemmar som inte
har tillgång till skrivare, eller de som helt enkelt inte vill slösa bläck och porto på något som redan kommit
styrelsen tillhanda, digitalt, alltså på fullgott sätt.
För att pappers-underskrift skall vara motiverad, krävs väl minst att styrelsen verkligen verifierar
underskriften. Dvs man måste minst inhämta en kopia av pass eller körkort, kopian måste vara verifierad,
av polismästare eller kyrkoherde (förtroendeman), och man måste granska namnteckningen mot prover,
kanske skicka till kriminaltekniska labbet I Linköping (kostar ca 12.000 kr, tar ca ett år), och motringa för att
medelst röstsamtal verifiera att Sven Svensson verkligen skickat in en motion.
Måste man även verifiera att Sven Svensson verkligen är “vid sina sinnens fulla bruk” för att få skriva
motion?
Motivering, argumentation
Man bör ta bort kravet på egenhändig underskrift å papper.
Känner årsmötet / styrelsen att det är för osäkert, bör man 1. specificera exakt vilken osäkerhet som
finns, 2. tala med säkerhetskonsult om hur stor risken är, 3. vad som är konstruktivt att göra
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att årsmötet beslutar
ATT: kravet på pappers-motion, med egenhändig underskrift, slopas. Åtminstone tills att man ser/påvisar
att verifiering av motionären faktiskt är av nöden påkallad.
2022-03-20
Digital underskrift, för att minska smittspridning, och spara olja och papper/träd
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Motion till Svenska Lundehundsällskapets årsmöte 2022
Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet på adress
sekreterare@lundehund.se
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Styrelsens svar på motion 5 – Digital närvaro

Styrelsen bifaller motionen enligt motionärens förslag genom att ge nya styrelsen i
uppdrag att förtydliga vad som gäller angående att skicka in motioner och signatur av
dessa.

Styrelsen föreslår årsmötet:
att motion 5 anses besvarad.
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