
 
Motion 11: Två stolar 
 
 
Enligt Sveriges Shetlandssällskaps stadgar ska styrelsen: ” upprätta och vidmakthålla 
kontakter med regionalföreningarna, vilka är remissinstanser till SSS” 
 
Vi ställer oss frågande till lämpligheten i det faktum att man som ordinarie eller ersättare i 
Sveriges Shetlandssällskap också har en funktion i en regionalförenings styrelse och därmed 
ska vara delaktig i besvarande av remisser man kan har varit med och tagit fram. Vi tror att 
detta kan motverka regionalföreningarnas betydelse som remissinstanser, då en del personer 
sitter på två stolar. 
Den eller de regionalföreningar som har personer invalda i Sveriges Shetlandssällskaps 
styrelse kan ha fördelar gentemot den eller de som inte har det, tex gällande insyn och 
påverkan. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 
 
Det ska inte vara möjligt att vara valbar till SSS styrelse samtidigt som man är aktiv i 
regionalföreningsstyrelse och vice versa. 
 
Jeanette Stark & Kristin Johansson 
 
 
Styrelsens svar på motion 11 
Att sitta i styrelsen i Sveriges Shetlandssällskap eller dess regionalföreningar är ideella och 
frivilliga uppdrag som man tar på sig att utföra på sin fritid.  
 
Det kan finnas både för- och nackdelar med att ha personer som sitter i styrelsen för både SSS 
och en regionalförening. I arbetet i SSS styrelse skiljer vi tydligt på när någon representerar 
SSS och när den i stället tar regionalföreningsrollen, t.ex. vid remissvar och 
regionalföreningsmöten. Inför sådana möten eller arbeten påtalar vi vilken roll någon har och 
att det är andra som representerar SSS styrelse vid det tillfället. Finns någon tveksamhet till 
jäv så deltar styrelsemedlemmen inte i den aktuella diskussionen eller beslutet i styrelsen 
(dvs. personen lämnar mötet) – det gäller även i fråga om relationen till regionalföreningarna. 
 
En fördel av att SSS styrelse har personer från regionalföreningarnas styrelser är att 
regionalföreningsperspektivet lyfts tydligt. De har en god förståelse för hur det regionala 
arbetet fungerar och kan snabbt påtala det om det missas. Samtidigt är det viktigt att påtala att 
man inte sitter i SSS styrelse på mandat från sin regionalförening utan som enskild medlem 
vald direkt av årsmötet.  
 
Till syvende och sist så är det medlemmarna och årsmötet som kan lägga förslag på olika 
styrelsemedlemmar och sedan även besluta om vilka medlemmar som ska väljas in i styrelsen 
i både de regionala föreningarna och i SSS styrelse. Därför får medlemmarna avgöra om de 
som står till förfogande till val är lämpliga att väljas eller föreslå andra eller fler kandidater 
för medlemmarna att välja mellan, om så önskas. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet avslår motionen. 


