Motion om ändring/tillägg i § 7 i stadgarna.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall fatta beslut om godkännande av
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan för det kommande året, policyer och andra förslag
från styrelsen.
Detta har hittills skett genom att förslagen presenterats medlemmarna på mötet.
För att medlemmarna skall ha en möjlighet att sätta sig in i frågorna anser jag att en ändring
av stadgarna skall ske så att förslagen skall finnas tillgängliga i god tid före årsmötet så att
alla har en chans att tänka igenom frågan och föreslår därför att § 6 Årsmöte ändras enligt
nedan-

Nuvarande lydelse
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall äga rum innan 15 mars varje
år.
Kallelse skall ske minst tre veckor före mötet.
Extra årsmöte sammankallas av styrelsen när så erfordras, av revisor om så påfordras eller när
minst hälften av lokalföreningarna så begär.

Föreslagen ny lydelse
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall äga rum innan 15 mars varje
år.
Kallelse skall ske minst tre veckor före mötet.

Underlag och förslag till beslut skall finnas tillgängligt på föreningens
hemsida senast 2 veckor innan årsmötet.
Extra årsmöte sammankallas av styrelsen när så erfordras, av revisor om så påfordras eller när
minst hälften av lokalföreningarna så begär.

Sonny Frändberg
Styrelsens förslag: Styrelsen tillstyrker motionen, med ändringen att underlag och förslag
läggs ut senast en vecka före årsmötet istället för två.

Förslag till beslut: Underlag och förslag till beslut skall finnas tillgängligt på
föreningens hemsida senast en vecka innan årsmötet.

Motion om information till ny medlem
Då information kommit till den som handlägger registrering av nya medlemmar skall denne
så fort som möjligt skicka en bekräftelse på medlemskapet.
Denna bekräftelse skall också innehålla information om PALEMA vad gäller de viktiga frågor
som kan gälla t ex var man kan hitta information, våra Facebook-grupper m m.
Samtidigt som informationen till den nya medlemmen skickas skall information om medlemmen skickas till berörd regional avdelning (där sådan finns) så att denna kan komplettera informationen. Detta kan vara t ex kontakt-/stödgrupper, lokala träffar, kontaktpersoner etc.
Sonny Frändberg

Motion om information om regionala avdelningar på PALEMAs
hemsida
Under respektive regional avdelning skall endast ligga (utöver den gemensamma ingressen
som gäller regionala avdelningar) information som gäller denna regionala avdelning.
Detta kan gälla information om möten i kontakt-/stödgrupper, kallelser till aktiviteter m m.
Detta kräver att utbildning samt behörighet om hur informationen läggs in ges. Denna
information som läggs in lokalt får inte avvika från föreningens övergripande policy.
Sonny Frändberg

Styrelsens kommentar: I takt med att Cancerföreningen PALEMA växer, ökar kraven på
verksamhetens ledning. Fram till 2019 års årsmöte har detta arbete bedrivits på frivillig
grund av styrelsen. Prioriteringar av insatser har därför gjorts. T.ex. har ny verksamhet
prioriterats framför att fokusera på att förbättra det vi redan gör i vår verksamhet.
Föreningen är i ett läge där mer fokus läggs på att se över hur väl verksamheten fungerar,
speciellt vad gäller ”förbättrad medlemsvård” och rutiner. Genom ett ekonomiskt bidrag för
organisationsutveckling från Cancerfonden, öppnas möjligheten att köpa tjänster som bland
annat rör det administrativa arbetet. För närvarande diskuteras med Lungcancerföreningen
och Hjärntumörföreningen om samarbete, motsvarande högst en heltid, för en arvoderad
tjänst. Denna tjänst ska täcka föreningarnas behov av administrativ hjälp såväl som för
utvecklingsarbete. En översyn är påbörjad vad avser tex förbättrad medlemsinformation och
hur informationen till nystartade regionalavdelningar ska ses över. Vi behöver t. ex. utveckla
hela webbplatsen i takt med att föreningen växer. De regionala avdelningarnas information
är en del av det utvecklingsarbetet. En arbetsuppgift för den nya tjänsten är att tillgodose
detta.

Med anledning av ovanstående anser styrelsen de två motionerna vara besvarade.

