
 

                                                
   

 

Motion 3 
Avdelning Gävleborg – ekonomipolicy 

 

Motionen: 
 
Motion angående ekonomipolicy. 
Avdelning Gävleborg önskar att Svenska Downföreningen på riksnivå ser över 
ekonomipolicyn och inför stadgeändring för att klargöra sparade belopp på 
lokalavdelningarnas konton. 
En policy är ett riktmedel för att visa i en viss riktning, att använda den som ett beslutsmedel 
för att begränsa lokalavdelningarna i organisationen är fel.  Vill riksstyrelsen och föreningens 
revisorer begränsa lokalavdelningarnas ekonomi bör en stadgeändring införas där det klart 
och tydligt framgår vad som gäller vid lokalavdelningarnas ekonomi i riksorganisationens 
regi.  
Vi har idag möjlighet att som lokalavdelning själva ta ansvar för lokalavdelningens ekonomi 
vilket då får vägas som ett alternativ för lokalavdelningar som söker pengar på lokal och 
regional nivå  
Avd. Gävleborg föreslår att Svenska Downföreningen på riksnivå ser över ekonomipolicy och 
inför en tydlig stadgeändring kring ekonomi. 
 
Avdelning Gävleborg 
Enhälligt beslutat vid avd. Gävleborgs Årsmöte de 16 Januari 2022 

______________________________________________________________________ 

Efter att ha pratat med avdelning Gävleborg har en del av denna motion klargjorts, dvs att 

bidrag/gåvor som tillfallit en viss avdelning går inte tillbaka till föreningens gemensamma 

kassa vid årets slut, utan finns kvar för avdelningen. 

 Däremot behöver revisorn varje år få in dokumentation på att den fond/stiftelse/förening som 

gett ett bidrag godkänner att bidraget överförs till ett nytt år.  

Oro kvarstår dock att en avdelnings tilldelning kan minska på grund av att man är duktig på 

att söka medel från andra håll. 

Styrelsens yttrande 
 
Varje år ser kansliet tillsammans med riksstyrelsens kassör över ekonomipolicyn. En policy 

är en riktlinje att följa. Förutom att se över policyn tas dessutom varje avdelnings efterfrågan i 

beaktande och spelar in vid beslut om årets tilldelning. 

Styrelsen föreslår att man till nästa år ser över ekonomipolicyn igen med ovanstående fråga i 

särskild åtanke.  

Styrelsen ser inget skäl att göra någon stadgeändring. 

 
  

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att: 
• Avslå motionen 


