
MO T I O N M E D  S T Y R G R U P P E NS  S V A R  
Årsmöte 2022 för Republikanska föreningen Stockholm 
När: Torsdagen den 24 februari klockan 18:30-20:00 
Plats: Videokonferens-appen Zoom 
 
Låt oss byta namn på lokalavdelningens styrgrupp till styrelse 
 
För några år sedan reviderades Republikanska föreningens stadgar och ett av resultaten blev att 
respektive lokalavdelningars styrelse bytte namn till styrgrupp. 
 
Jag förstår inte varför vi bytte namn och jag kan inte förlika mig med det nya namnet. En 
styrgrupp är en eller fler personer som ska realisera vissa beslut. Det är alltså ingen styrelse i 
vanlig bemärkelse som har ett självständigt uppdrag vald av medlemmarna. 
 
Därför motionerar jag om att vi skall byta tillbaka och i framtiden kallas för, och verka, som en 
normal styrelse som andra demokratiskt utsedda och fungerande ledningar i Sverige. 
 
Yrkande 
att RepF Stockholms styrgrupp från och med detta årsmöte byter namn till RepF Stockholms 
styrelse 
 
att RepF Stockholm först till nästa år gör nödvändiga stadgeuppdateringar 
 
att RepF Stockholms årsmöte beslutar att ta denna motion vidare till riksorganisationens årsmöte 
som en motion med yrkande att alla lokalföreningars styrgrupper som vill får byta namn till 
styrelse 
 
Stockholm 2022-02-10 
 
Ludvig Rasmusson, 
sammankallande RepF Stockholm 
 
Styrgruppens svar på motion 
 
Styrgruppen välkomnar en diskussion om benämningen på ledningen för RepF Stockholm. Detta 
är en viktig fråga både för det interna arbetet och för bilden av föreningen utåt.  
 
Båda namnalternativen har för- och nackdelar och styrgruppen finner att det finns en poäng med 
att använda den nuvarande beteckningen, då denna delvis är ägnad att tydliggöra att 
lokalavdelningen inte utgör en separat legal entitet och därför bör benämningen styrelse 
förbehållas den nationella styrelsen. 
 
Eftersom förslaget, som vi ser det, står i strid med rådande stadgar föreslår vi att motionären, 
eller de som delar motionärens intentioner, diskuterar och driver frågan under kommande år. 
 
Med detta yrkar vi 
att motionen anses besvarad. 


