
Motion till DIS årsmöte 2013 
 

Motion om ändring av DIS stadgar avseende regionförenings representation i DISstyrelsen 

Som ett led i utökat demokratiarbete skall alla distriktsordföranden vara ordinarie ledamöter i DIS 

styrelse och inte bara adjungerade. Detta kan även vara ett steg i att DIS blir ett Förbund för alla 

lokala DIS Organisationer, som i sin tur bör kunna leda till att vår organisation blir den starkaste inom 

släktforskandet. 

Vi föreslår att årsmötet beslutar att DIS Stadgar §14 och §16 får följande lydelse: 

§14 

DIS Styrelse består av ordförande, vice ordförande och därutöver mist sju av årsmötet valda 

ledamöter samt ordförandena för anslutna Regionföreningar med föreningens vice ordförande som 

ersättare. Normalt sammanträdet styrelsen fyra gånger per år. I övrigt organiserar styrelsen sitt 

arbete. 

§16 

Till styrelsens sammanträden kan adjungeras person som av styrelsen anses ha kompetens vilken 

behövs för föreningens verksamhet. Adjungerade ledamöter har yttrande- och förslagsrätt. 

 Rolf Lusth m fl 

Styrelsens svar 
DIS stadgar (§16)  säger redan idag att regionföreningsordförandena är adjungerade till DIS styrelse 

med yttrande- och förslagsrätt. Formellt har man alltså inte rösträtt vid votering men deltar i alla 

andra avseenden på samma villkor som styrelsens medlemmar. 

Styrelsen kan inte se att den föreslagna ändringen skulle göra någon skillnad i praktiken. 

Regionföreningsordförandena kan redan idag delta i styrelsens arbete på samma sätt som om de var 

formella ledamöter i styrelsen. Det är också tveksamt att styrelsen dels utökas med i dagsläget åtta st 

regionordföranden, dels att dessa skulle ta ordinarie plats i Föreningen DIS styrelse utan att de har 

föreslagits av Föreningen DIS valberedning respektive valts av Föreningen DIS årsmöte. Vidare är 

endast cirka hälften av våra medlemmar med i någon regionförening. 

Styrelsen håller med om att relationen mellan DIS och regionföreningarna är en viktig fråga, men det 

är vår uppfattning att den bör börja med en grundlig principdiskussion om roller och ömsesidiga 

nyttor. En sådan diskussion kan med tiden eventuellt mynna ut i ett eller flera genomtänka förslag till 

stadgeändringar. Förmodligen ska då även regionföreningarna gå igenom en motsvarande process 

med sina stadgar. Styrelsen avser att inleda en sådan diskussion under verksamhetsåret med 

målsättning att komma med förslag till årsmötet 2014. 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar 

 att motionen därmed anses besvarad. 


