
       Motiveringar till de 5 alternativ som finns i 4 paragrafer.      
 

1. Hur medlemmar ska få tillgång till protokoll från föreningsstämman (§ 7) 
 

α. Styrelsen ska publicera föreningsstämmoprotokollen på föreningens internet-hemsida samt delge dem skriftligen till de 
medlemmar som så särskilt önskar.  
Alla medlemmar ska ha tillgång till stämmoprotokollet, men att sända ut det med Tåg ger högre kostnader än ett referat i Tåg, 
och fler läser säkert referatet. För dem som inte har tillgång till information på hemsidan erbjuds möjlighet att få hela protokollet 
skriftligt. 
 

β. Styrelsen ska publicera föreningsstämmoprotokollen på föreningens internet-hemsida samt 
distribuera dem skriftligen till samtliga medlemmar via tidskriften Tåg. 
Alla medlemmar ska delges stämmoprotokollet och det är viktigt med tanke på 

föreningskänslan att alla erhåller det tillsammans med Tåg eftersom endast ett fåtal kan tänkas läsa det på hemsidan. 
 

2.  Hur medlemmar ska få tillgång till styrelsens protokoll (§ 7) 
 

α. Medlem som berörs av ett visst styrelsebeslut ska kunna få del av berörd del av det 
styrelseprotokollet. 
Tanken är att beslut måste kunna kommuniceras, men att protokollen inte ska vara offentliga. 
Medlemmarna utser revisorer som granskar styrelsens verksamhet inklusive protokollen. 
 

β. Medlem med intresse för specifik fråga har rätt att ta del av berörda styrelseprotokoll. 
Alla medlemmar som så önskar ska ha tillgång till styrelsens protokoll för att kunna ta del av 

dem. Revisorernas granskning ger ingen information i sakfrågor. 
 

3.  Hur medlemmar ska få tillgång till utdrag ur medlemsförteckningen (§ 10a) 
 

α. Medlemmarna ska ha möjlighet att ta del av utdrag ur medlemsförteckningen på villkor som 

styrelsen bestämmer. 
Med tanke på föreningskänslan är det viktigt att medlemmarna har tillgång till medlemsförteckningen exempelvis i form av en 
matrikel. Formuleringen medger att styrelsen kan välja den kostnadseffektivaste metoden att producera utdraget i varje enskilt 
fall. 
 

β. Utdrag ur medlemsförteckningen distribueras vartannat år som bilaga till tidskriften Tåg. 
Med tanke på föreningskänslan och hobbyarbetet är det viktigt att medlemmarna har tillgång till namn och postadress för 
föreningens medlemmar. 
 

4.  Hur medlemmar ska få tillgång till möteshandlingarna inför en föreningsstämma (§ 13) 
 

α. Möteshandlingarna publiceras på hemsidan, men medlem ska på särskild begäran kunna få 

möteshandlingarna skriftligt. 
Alla medlemmar ska få tillgång till möteshandlingarna i förväg, inklusive de som inte har tillgång till information på hemsidan. 
Formuleringen möjliggör viss kostnadseffektivitet. 
 

β. Möteshandlingarna ska publiceras på hemsidan och skickas ut skriftligt till medlemmarna. 
Ur demokratisynpunkt är det viktigt att alla medlemmar får del av handlingarna till stämman på 

ett likvärdigt och lättillgängligt sätt oberoende av tillgång till information på hemsidan. 
 

5. Kontroll av medlemskap i samband med omröstningar vid föreningsstämma (§ 15) 
 

α. Medlemskapet ska kontrolleras vid föreningsstämman. 
Med tanke på föreningsdemokratin och föreningskänslan är det viktigt att säkerställa att endast föreningens medlemmar deltar i 
besluten. 
 
β. Medlemskapet ska kunna kontrolleras vid föreningsstämman. 
Icke-medlemmar har förmodligen aldrig deltagit i beslutsfattandet och deras närvaro har inte 

varit något problem. Vid behov kan stämman genomföra en kontroll. 


