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MOTION 25
Stipendier
Inlämnad av: Anneli Mattsson, Raimo Särkijärvi
Förening: Ledarna inom Teknik och motor

Bakgrund:
Vi saknar att det inte finns ett mer allmänt stipendium att söka. Idag finns endast
resestipendiet. Med ett detta hade fler förtroendevalda kunnat få möjlighet att
söka medel för aktiviteter som utvecklar dem på något sätt i deras fackliga roll som
i dagsläget inte finns ekonomiska förutsättningar för i klubbarna. Eller för klubbar
att kunna utveckla sin styrelse. Om detta infördes så skulle det ges större
möjlighet att säkra upp långsiktigheten, engagemanget och hållbarheten för
förtroendevalda i deras uppdrag.
Jag/vi tycker därför att ledarna ska:
Ta bort nuvarande resestipendium och inför ett mer allmänt stipendium som går
att söka medel från 2 ggr/år.
Klubben eller individen får motivera varför de skall få stipendium och vad det skall
användas till.
Ledarna tar beslut om vilken/vilka som tilldelas, samt belopp.
Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att
införa ovan och att förbundsstyrelsen får i uppdrag att bereda:


När man söker (ansökningstider)



Hur man går tillväga (instruktioner)



Vilken grupp på förbundet som går igenom ansökningar och tar beslut.



Hur stort belopp skall avsättas i budget för stipendier/år.

Föreningen Ledarna inom Teknik och motor ställer sig bakom motionen
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MOTION 25
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionärerna menar att Ledarna behöver en modernare form av stipendium. Ett
stipendium som kan hjälpa till att skapa utveckling och engagemang.
Styrelsen har tidigare beslutat att inte längre dela ut det så kallade resestipendiet.
Styrelsen gav då även kansliet i uppdrag att försöka hitta alternativa
stipendieformer. Detta ligger mycket väl i linje med vad motionärerna nu föreslår.
Att inrätta ett mer allmänt utvecklingsstipendium för att uppmuntra engagemang
och ledarskap bland Ledarnas förtroendevalda anser styrelsen är en god idé.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
styrelsen får i uppdrag att även utreda utdelningsfrekvensen på
stipendiet (1 ggr/år, 2 ggr/år eller löpande över året).
att

i övrigt bifalla motion 25.
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