
MOTION F 

 

Motion angående utredning av GoldWing Club Swedens organisation. 

 

Tiden har gjort att medlemskapet i klubben minskat från ca:3700 medlemmar i början av 2000 till 

idag runt 1000 st. Under resans gång har olika försök gjorts för att öka medlemsantalet men inget har 

fungerat. En orsak kan vara kostnaden för att ta mc-körkort, prisutvecklingen på motorcykeln och 

kanske intresset att vara medlem i klubben för dom redan har en GoldWing. Miljöfrågan kommer 

också att påverka klubbens framtid med tanke på vad vi måste genomföra för att våra barn och 

barnbarn skall få uppleva vår gemenskap. Med anledning av detta så föreslår jag: 

Att man utreder borttagande av distrikten  och att klubben består endast av en central styrelse med 

representanter från det olika delarna av Sverige. 

Att utöka styrelsen till 11 personer samt 11 st ersättare för att den geografiska inflytandet beaktas. 

Att valberedningen utökas från 3 till 5 personer 

Att årsmötesplatsen sprids demokratiskt mellan de olika länen i Sverige 

Att möjlighet till enskilda aktiviteter kan fortsätta men nuvarande bidrag ersätts med att man får 

ansöka om ekonomiskt stöd för aktiviteten 

Att annonsering av miniträffar kostnadsbeläggs eftersom dom idag tar pengar från klubben centralt. 

Överskotten från dessa träffar kan bekosta annonseringen så slipper medlemmarna stå för den.  

Att till nationella och Internationella träffen som klubben anordnar subventionera träffavgiften med 

t.ex 15% av föreslagen träffavgift för medlem.  

Att facebook gruppen endast är till för betalande medlemmar om den skall fortsätta att finnas 

Att styrelsen framtager riktlinjer samt regelverk på hur facebook gruppen skall vara styrelsens 

förlängda arm och stå för våra fyra S  

Att flera administratörer tillsätts till facebook gruppen. Man minskar risken för att administratören 

blir den som ansvarar för hur tolkningar skall göras. Idag så räcker det med att några är kritisk till 

inlägg så stängs den tråden snabbt ner. Öppenhet och transparans har varit något som fått  vissa att 

se rött och då påverkat administratören att stänga ner inlägget. 

 

Jan-Evert Hagström 

M587 

20191030 


