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Förbundstyrelsens svar på motioner inlämnade till stämman:
Motionär

Ämne och yrkanden

Styrelsens svar på motionen

Olle Josephsson

Ändringar i programmet:

Styrelsen instämmer med motionärens förslag om en uppdatering av förbundets program och yrkar stämmans bifall till programförändringarna.

1. Ändra nuvarande skrivning om demokrati och
miljö i sjätte stycket till ny skrivning
2. Ändra nuvarande skrivning om motstånd mot imperialism i nionde stycket till ny skrivning
3. Ändra nuvarande skrivning om USA/NATO i tionde stycket till ny skrivning
4. Ändra nuvarande skrivning om imperialism i elfte
stycket till ny skrivning
5. Ändra nuvarande skrivning om demokrati och
kultur i tolfte stycket till ny skrivning
Anders
Romelsjö

Programmets skrivningar om socialismen:
1. Tillsätta redaktionsgrupp som föreslår ändrade
programskrivningar om socialismen till nästa
stämma
2. I ändringsarbetet beakta Anders Romelsjös bifogade material

Styrelsen anser att den verksamhet som Clarté bedriver i tidskriften och i mötesverksamhet bäst är bäst lämpad för att vidareutveckla vår syn på socialismen och att motionären är välkommen att återkomma med förslag till stämman 2018.
Härmed anser styrelsen motionen besvarad.
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Dan Jerrestam

Stadgeändring om att löpande redovisa motioner till
stämman
1. insända motioner i upp till fyra veckor före motionstidens utgång ska kunna vara synliga så snart
som möjligt för andra Clarte-medlemmar innan
motionstiden löper ut.

Styrelsen uppfattar vissa problem med förslagen i motionen. Motioner är avsedda att vara reaktioner på verksamhet och ställningstaganden i förbundet, inte på andra motioner. Om motioner skrivs
som reaktioner på andra motioner, så skapas utrymme för taktikspel, där förslagsställarna kommer att välja tidig eller sen publicering av sin motion beroende på vilken effekt man vill uppnå. Om
motioner behandlas enligt förslaget, så kommer vissa motioner
dessutom att ligga ute utan något svar från förbundsstyrelsen.
Däremot är styrelsen positiv till motionens anda, som vi uppfattar
är att det ska finnas mer tid för diskussioner av motionerna på
Clartés medlemsforum. Förbundsstyrelsen förslår därför stämman:
Att avslå motionen
Att tillstyrka styrelsens förslag att stadgarnas IV. STÄMMA
punkt 3, i sin helhet ska lyda: ” 3. Kallelse till stämman skall vara
medlemmarna tillhanda senast åtta veckor före stämmans början.
Den skall innehålla datum och ort för stämman, samt sista datum
för inlämning av motioner. Stämmohandlingarna, inklusive motioner till stämman tillsammans med styrelsens svar, ska vara
medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före stämmans början.
(Förändringarna är kursiverade)
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Magnus
Göransson

Miljö- och klimatfrågan i Clartés program (baserat på
Åke Kilanders brev)
1. Tillsätt redaktionsgrupp som föreslår ändrade programskrivningar om miljö- och klimatfrågor till
nästa stämma

Styrelsen anser att den verksamhet som Clarté bedriver i tidskriften och i mötesverksamhet är bäst lämpad för att vidareutveckla
förbundets syn på miljö- och klimatfrågor och att motionären är
välkommen med förslag på förslag till programändringar till
stämman 2018.
Härmed anser styrelsen motionen besvarad.

Magnus
Göransson

Förslag till stämmottalande om styrelsens uttalande 25
oktober 2016 (kontra) (baserat på Åke Kilanders brev)
Anta uttalande från stämman som kritiserar styrelsens uttalande 25 oktober (om Jan Myrdals publicering i Nya Tider)

Mikael
Nyberg

Förslag till stämmottalande om styrelsens uttalande 25
oktober 2016 (pro)
1. Anta uttalande från stämman som stödjer styrelsens
uttalande 25 oktober (om Jan Myrdals publicering i
Nya Tider)

Åke Kilander har i ett brev till Förbundsstyrelsen bland annat
framfört kritik mot styrelsens uttalande med anledning av Jan
Myrdals publicering i Nya Tider. Styrelsen har valt att behandla
den delen av brevet som en motion till stämman. Mikael Nyberg
har i en motion föreslagit att stämman gör ett uttalande i frågan.
Förbundsstyrelsen anser att Mikael Nybergs artikel på ett balanserat sätt belyser frågan och även framför korrekt kritik mot styrelsens uttalande.
Förbundsstyrelsen förslår därför stämman:
att bifalla Mikael Nybergs förslag till uttalande
att avslå Magnus Göranssons yrkande

