
 

 

Information rörande förändringar i föreningens organisation 
och stadgar 
 
I anledning av vissa förändringar i föreningens organisation samt förslag till förändringar av 
föreningens stadgar får jag på styrelsens uppdrag meddela följande. 
 
Föreningen har under tre av de senaste fyra åren gått med förlust, vilket utifrån ett framtida 
föreningsperspektiv inte är hållbart. Styrelsen har därför under en tid vidtagit åtgärder för att 
minska föreningens kostnader samt tätare följt upp de löpande utgifterna. Åtgärderna har varit 
positiva men samtidigt är de framtida intäkterna från simlinjeverksamheten i viss mån osäkra 
varför föreningen inte kan räkna med dessa i samma utsträckning som tidigare. 
 
Styrelsen har därför beslutat att säga upp föreningens kanslist, Carina Lindahl, som varit anställd 
i föreningen i mer än 20 år. Beslutet är självklart väldigt tråkigt och drabbar både Carina och 
föreningen i och med att Carina under så lång tid varit en självklar del av föreningen och den 
som ordnat med de praktiska delarna samtidigt som hon hållit koll och ordning på oss ideellt 
arbetande. Det kommer därmed att bli en stor kunskapsförlust för föreningen samtidigt som 
åtgärden är nödvändig av ekonomiska hänsyn. 
 
Carina har utifrån gällande kollektivavtal ett års uppsägningstid och kommer att fortsatt vara 
med oss under i vart fall en del av uppsägningstiden för att lämna över arbetsuppgifterna till 
ideella krafter som får ta över. 
 
Detta innebär självfallet på sikt en lite annorlunda service till er som medlemmar men vi hoppas 
att ni har förståelse för att åtgärden sker i syfte att säkerställa en sund ekonomisk bas för 
föreningen i framtiden. 
 
I samband med denna förändring föreslår också styrelsen vissa ändringar i föreningens stadgar 
för att minska den i dagsläget till antalet ganska stora styrelsen, då vi tror att det finns mer 
effektiva sätt att driva föreningen på framöver om en del av de ideella krafter som ingått i 
styrelsen istället kan engagera sig på andra håll i föreningen. 
 
För de som önskar ta del av förslaget till nya stadgar så bifogas de denna skrivelse samt går att 
finna på hemsidan under nyheter. 
 
Stadgarna kommer formellt att behandlas på årsmötet i mars 2018 men skickar nu ut till 
medlemmarna för kännedom och ev. synpunkter. 
 
Har ni frågor om stadgar eller i övrigt i anledning av den nu aktuella informationen är ni varmt 
välkomna att kontakta mig via mail david.lindberg@mollis.se eller på telefon 070-7814790 
 
Styrelsen genom 
David Lindberg 
Ordförande  
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