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Motion till föreninssstämma i Svensk Hiort 2022.

t
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Tillbaka till medlemsnyttan.

Svensk Hjorts ledning har de senaste åren forändrats på enligt mig ett tråkigt

sätt. Den ftirr så fina demokratin i styrelsen har minskat och successivt ersatts av

ett tvåmannastyre, samtidigt som främsta mål har blivit högsta möjliga

ekonomiska resultat, istället for högsta möjliga medlemsnytta.

I våra stadgar står det: Förbundets ändamål är att främja hjortuppfodning, att

sprida kännedom om hjortuppfodning, att tillvara medlemmarnas gemensamma

intressen och ftireträda dem infor myndigheter, institutioner och andra

organisationer. Det står ej att vi ska samla pengar på hög'

Motionären har de senaste åren tillställt styrelsen bifugade handlingar:

1. Förslag till lorbättrande arbetsordning i Svensk Hjort. jul. 2020

2. Om Svensk F{jorts arbetssätt. feb. 2021

3. Alla vill att vi kommer vidare, men åt vilket håll etc. apr. 2021

4. Nu har det gått väl långt ! etc. mar" 2022

Vad har hänt om dessa saker och ting sedan dess ? - Inte mycket.

Medlemsfakturoma sändes ut lite tidigare i år, mars-22 men utan

verksamhetsberättelse eller forklaring vad vi betalar ör. - I stället frr ett

modemt datamedlemsprogram som vi länge efterfrågat, används ett excelark.

Förslag. Jag loreslår alltså att:

l. Styrelsen direkt gör en uppdatering av vår fina hemsida.

2. Styrelsen direkt gör en publicering av medlemsregister -2A21på hemsidan.

3. Medlemsfakturorna siinds ut i feb. tillsammans med information om vad som

glorts under året och vad som är på gång. (se bifogat exempel)

4. Ordentliga medlemsrabatter inlors på t.ex, hjortfoder av olika slag, salt o

mineral, stängselmatrial, fbderhäckar, vattenkoppar m.m. samt att vårt

artikelsortiment utökas med t.ex. löshorn, trofe'hom, skinn, hjortf;illar olika

skärbrädor, salt o pepparkvarn, underlägg ftir glas o talldkar, stripes o märken. .

5. Den nya styrelsen anammar god fiireningssed enligt praxis i ideell fiirening.
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