Motion 2018:01 Gällande val av Generaler
Av: Patrik Miskimin

Bakgrund
Bakgrunden i denna motion grundas i problematik vid tillsättning av generaler för vår- och
höstnollning och dålig utveckling kring de båda eventen.

Problem
Haltande utveckling av nollningarna och svårt att få personer som söker till posterna som general!

Förslag/Lösning
Idén är att skapa mer kontinuitet i generalskapet för att kunna utveckla nollningen. Förslaget är att
välja in generalerna vid skilda tillfällen men alltid är två stycken som arbetar sida vid sida. En general
väljs in på årsstämman under höstterminen och har ansvar för vårnollningen och sedan
höstnollningen, i den ordningen. Den andra generalen väljs in vid vårstämman under vårterminen för
att ha ansvar för höstnollningen och sedan vårnollningen, i den ordningen.
Detta gör att det alltid finns en general som har erfarenhet och därför kan stötta, lära upp eller rent
av föra sina kunskaper vidare till den “nya” generalen.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
Att 1

vi ändrar stadgarna för tillsättning av generaler, så de tillsätts vid olika tillfällen men
alltid är två stycken som arbetar sida vid sida.

Att 2

den ena generalen tillsätts vid årsstämman och att den andre tillsätts på vårstämman.

KarlEkons styrelses svar
Motionären lyfter en väldigt intressant och nytänkande fråga. Som det ser ut idag är det få
ansökningar på generalsposterna. Trots få ansökningar brukar alltid posterna bli tillsatta och ofta är
situationen att det är två personer som vill söka tillsammans. Att generalerna tillsätts på två olika
tillfällen skulle betyda att chansen, att vara två som vill driva projektet tillsammans, försämras. På
grund av detta tror vi att ändringen, som föreslås i motionen, kommer bidra till färre ansökningar till
generalsposterna. Motionen är välgrundad, men saknar en tydlig vision om hur en implementering av
detta ska gå till vilket försvårar ett beslut. Vi ser gärna att motionen bearbetas och bygger vidare på
något som kan bidra till en positiv förändring kring generalsposterna i framtiden.
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen
att

avslå motionen

Karlekons styrelses föredragare: Matilda Persson

