
Motion om kommunikation inom Föreningen G-gruppen 
 
Motion till årsmötet för 
Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön 
 
Ämne:  Kommunikation inom Föreningen G-gruppen 
 
Jag föreslår följande åtgärder för att förbättra kommunikationen inom 
Föreningen G-gruppen 
 
1.  Styrelsens sammanträden planerade möten offentligörs på vår webbsida 
      en gång per termin. 
 
2.  Styrelseprotokollen och anteckningar från specialmöten görs 
      tillgängliga för alla de medlemmar som gör gör regelbundna  
arbetsuppgifter åt föreningen. 
      -  ledaren för Die Alten und Schönen -gruppen 
      -  ledaren för e-gruppen 
      -  aktiva i  ÖÖ-projektet 
      -  moderatorerna på G-gruppens lista 
      -  webbmästaren 
 
3.   Föreningen G-gruppens alla handlingar som är äldre än ett kalendeår 
       placeras i G-gruppens garderob i Huvudsta. Att styrelsen  
fortsätter att 
       använda garderobsdörren för information om mötesverksamhet. 
 
4.   Aktiva medlemmar uppmanas att rapportera till styrelsen om sin 
       verksamhet  Detaljer kring detta enligt överenskommelse med berörda. 
       Rapporten bör gå till ordföranden, vice ordföranden, kassör och  
sekreterare 
 
Stockholm den 23 januari 2011 
 
 
Gustaf von Gertten 
 
 
Styrelsens svar på motionen 

1. Styrelsen tillstyrker denna del av motionen, och föreslår att denna information läggs in på 
föreningens medlemssidor. 

2. Styrelsen har tidigare, efter fråga från motionären, beslutat att medlem, som efterfrågar 
styrelseprotokoll, skall tillställas dessa, eventuella bilagor dock efter prövning av 
styrelsen. Protokollet måste förstås vara justerat innan detta sker. Medlemmen får då 
protokollet i digital form. Styrelsen anser därmed denna del av motionen besvarad.  

3. Styrelsen avstyrker första delen av p.3 i motionen, och anser att styrelsen måste kunna 
bestämma var föreningens dokument skall förvaras. När det gäller vissa handlingar är den 



aktuella garderoben av säkerhetsskäl direkt olämplig som förvaringsplats. När det gäller 
den andra delen av p.3 avser styrelsen fortsätta med att använda garderobsdörren för att 
informera om mötesverksamhet liksom för annan marknadsföring av föreningen. 
Styrelsen anser med detta andra delen av p.3 i motionen besvarad.  

4. Styrelsen anser det viktigt att det finns en regelbunden rapportering från ansvariga för 
olika verksamheter inom föreningen och kommunikation mellan dessa och styrelsen. 
Detta är ett område med förbättringspotential, och formerna för detta bör diskuteras 
mellan styrelsen och berörda.  

 
Styrelsen föreslår att motionen som helhet med detta anses besvarad. 
 
G-gruppens styrelse  


