Reservationsbrev
Oskar Kindberg, seniorsledamot Sydskånska Nationen
Avser motion om ändring av stadga

Reservationsbrev tillhörande seniorskollegiets motionssvar
Oskar Kindberg, seniorsledamot Sydskånska Nationen
Avser motion om ändring av stadga
Inledningsvis vill jag tacka David för att ha tagit sig tid att arbeta med vår stadga och
föreslå en för honom relevant förändring av densamma. Jag välkomnar det
engagemanget och hoppas att fler medlemmar känner att man kan påverka
organisationen genom att skicka in motioner oavsett vad de handlar om. Däremot kan
jag inte stå för det beslut som seniorskollegiet fattat gällande att föreslå bifall på
motionen vid den andra läsningen – vilken är avgörande för att ändringen ska ske.
Varför berättar jag nedan.
Till att börja med finns det i motionen ett par oklarheter i bakgrunden som i första ledet
måste redas ut.
• David skriver att problemet är att en valberedningsledamot kan bli nominerad till
ett uppdrag i övre styret medan det i förslaget till ändring är rätten att kandidera
som ska tas bort.
• Det nämns att en valberedningsledamot kan delta på intervjuer och använda sig
av den informationen. Det här är direkt felaktigt och regleras redan i stadgan
som förbjuder detta.
Frågan är vad som är tänkt ska hindras, rätten att nomineras eller att kandidera. Men
det är också oärligt att använda vilseledande argument för att få igenom en förändring i
stadgan.
Vidare så är det ett hantverk att styra en organisation och driva den framåt och även om
det kan vara så att nationen behöver ett tydligare regelverk gällande valberedningens
arbete så är att detaljstyra det med hjälp av stadgan helt fel väg att gå! Jag skulle
mycket hellre se att seniorskollegiet och sittande valberedning samtalar om arbetet och
att ett policydokument upprättas där sådana här saker kan regleras.
Men framförallt och avslutningsvis, så handlar detta för mig om någonting större. För
mig finns det en principiell motsättning till det förslaget motionären valt att lägga
fram, jag vill att det ska finnas färre hinder för våra medlemmar att engagera sig i
nationen, inte fler, därför kan jag inte stå bakom det beslutet seniorskollegiet fattat som
föreslår att motionen bifalls. Dessutom har det beslutet en mycket svag majoritet!
Röstsiffror:
Bifall: 5
Avslag: 3
Avstår: 2
Frånvarande: 2

