
Till	  styrelsen	  för	  	  

Föreningen	  GV	  för	  sport	  och	  rekreation	  

	  

Motion	  att	  behandlas	  på	  årsmötet	  

Föreningens	  fortlevnad	  är	  i	  stor	  fara	  då	  medlemskapet	  enligt	  nuvarande	  stadgar	  kommer	  att	  
upphöra	  när	  nuvarande	  anställda	  och	  f.d.	  anställda	  eller	  de	  som	  erhållit	  medlemskap	  genom	  
släktskap	  med	  anställd	  eller	  f.d.	  anställd	  såsom	  maka/make	  eller	  deras	  barn	  över	  18	  år	  inte	  
kan	  eller	  vill	  vara	  medlemmar	  längre.	  	  	  
	  

I	  stadgarnas	  §4	  regleras	  det	  hur	  man	  kan	  bli	  medlem	  och	  med	  det	  få	  nyttja	  föreningens	  
anläggning,	  	  
	  
I	  stadgarna	  står	  det	  	  
”Berättigad	  att	  söka	  medlemskap	  i	  föreningen	  är	  samtliga	  tjänstemän	  som	  varit	  anställda	  	  på	  
AB	  Götaverken	  och	  Svenska	  Varv	  AB	  eller	  helägt	  dotterbolag	  med	  sin	  verksamhet	  förlagd	  till	  
Göteborg	  och	  som	  funnits	  i	  Götaverkenbolagens	  personalregister.	  
Rätt	  att	  söka	  medlemskap	  har	  även	  maka/make	  och	  barn	  över	  18	  år	  till	  ovanstående.”	  

Med	  denna	  text	  begränsas	  medlemskapet	  till	  nu	  levande	  anställd	  eller	  f.d.	  anställd	  	  och	  -‐eller	  
maka/make	  och	  barn	  till	  dessa,	  sedan	  upphör	  möjligheten	  att	  bli	  medlem.	  Min	  son	  är	  
medlem	  men	  min	  sonson	  kan	  inte	  med	  nuvarande	  stadgar	  bli	  medlem.	  	  
	  

Jag	  föreslår	  att	  Stadgarnas	  §	  4	  ändras	  till:	  	  
”Berättigad	  att	  söka	  medlemskap	  i	  föreningen	  är	  samtliga	  tjänstemän	  som	  varit	  
anställda	  på	  	  AB	  Götaverken	  och	  Svenska	  Varv	  AB	  eller	  helägt	  dotterbolag	  med	  sin	  
verksamhet	  förlagd	  till	  Göteborg	  och	  som	  funnits	  i	  Götaverkenbolagens	  
personalregister,	  samt	  maka/make	  och	  anhöriga	  över	  18	  år	  i	  rakt	  nedanstigande	  led	  
till	  ovanstående	  tjänsteman.”	  

	  
Med	  detta	  förslag	  ges	  vuxen	  anhörig	  möjlighet	  att	  söka	  medlemskap	  och	  bristen	  på	  
medlemmar	  behöver	  inte	  begränsa	  föreningens	  framtid.	  	  
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