Styrelsens yttrande över motion från Dalslands Ornitologiska Förening och Gotlands Ornitologiska Förening angående att ”Utvärdera
syfte och mätbara fördelar med Kedjan”
Styrelsens synpunkter på motionärernas bakgrundsinformation
I den motiverande texten till sitt förslag om att utvärdera Kedjan tar motionärerna upp ett antal ämnen och frågor. Där förekommer en del saker som vi inledningsvis vill kommentera och
förtydliga.
Motionärerna hänvisar inledningsvis till en motion till 2017 års riksstämma där det befarades
att medlemmar kunde tänkas avstå från att betala full avgift till riksföreningen. Detta var dock
inte huvudskälet till motionen ifråga vilken dessutom avslogs av stämman.
Motionärerna efterfrågar också den skrivelse med information om kedjan som styrelsen
informerat om. Denna text är framtagen och har skickats till de regionalföreningar som har
efterfrågat information, vilket var syftet med skrivelsen.
Motionärerna har rätt i att medlemsintäkterna minskade mellan 2017 och 2018. Men minskade medlemsintäkter beror inte bara på färre medlemmar utan också på att färre medlemmar
betalar tilläggsavgiften för att få Fågelåret och Ornis Svecica.
Motionärerna framhåller att kostnaderna för medlemssystemet har varit höga vilket är riktigt.
Men bytet av medlemssystem hade behövts även utan Kedjan, dels för att få förbättrad funktionalitet för vår medlemshantering, dels för att få systemstöd för insamlingsarbete.
Motionärerna tar upp kostnadsaspekten av att styrelseledamöter besöker regionalföreningar
för att informera om Kedjan. Dessa besök har inneburit en tämligen begränsad kostnad för
föreningen. Besök har gjorts när efterfrågan har funnits, oavsett om det handlar om Kedjan
eller något annat. Det är något som styrelsen alltid har varit redo att göra och borde ses som
en möjlighet till dialog snarare än en onödig kostnad.
Motionärerna lyfter fram att BirdLife i samband med vissa bidragsansökningar presenterar
siffror på medlemsantal inklusive regionala föreningar eller talar om hur många följare vi
har på Facebook. Men detta förringar ju inte värdet av många medlemmar. Medlemsantalet
måste också anges i många bidragsärenden och har betydelse även i andra sammanhang än
vid bidragsansökningar.
Motionärerna framför att det sätt vi angett årsbetalande medlemmar på i verksamhetsberättelsen skulle vara tveksamt. Detta håller vi inte med om. När det gäller medlemsuppgifter kan
dessa presenteras på olika sätt. Vi gör ett försök att förtydliga detta lite i årets verksamhetsberättelse och hoppas att det kan tillfredsställa motionärernas önskemål om detaljinformation.
Motionärerna vill förringa betydelsen av det demokratiska skälet till genomförandet av
Kedjan. Grundläggande är att medlemmar ska kunna påverka de beslut som fattas av föreningen. Detta kan i dagsläget inte de medlemmar som inte också är medlemmar i en regionalförening. De har inte längre rösträtt på riksstämman och de har heller inte möjlighet att på
regionalföreningarnas årsmöten utöva någon rösträtt för att påverka hur regionalföreningens
ombuds agerar på riksstämman. Att de fortfarande har möjlighet att i grupper om fem lämna

motioner till stämman innebär inte att de har någon rösträtt. På motsvarande sätt kan det
ur demokratisk synvinkel vara problematiskt att personer som inte är medlemmar i BirdLife
Sverige genom medlemskap i en regionalförening som inte är Kedjan-ansluten, ändå via regionalföreningens ombud kan ha inverkan på besluten på riksstämman.
Motionärerna framför att flera Kedjan-anslutna föreningar brister i föreningsdemokrati. Om
så skulle vara fallet så är det självklart tråkigt, vi vill väl alla att regionalföreningarna ska fungera så bra som möjligt. Men detta torde knappast vara något som skiljer Kedjan-föreningarna
från övriga regionalföreningar. Och riksföreningen/riksstyrelsen har aldrig haft i uppdrag att
följa upp hur föreningsdemokratin fungerar i regionalföreningarna. Motionen verkar inte
heller föreslå att styrelsen ska ges ett sådant ansvar.
Styrelsens synpunkter på motionärernas förslag
Att i detta skede av processen lägga resurser på att försöka utvärdera hela Kedjan-konceptet
kommer att innebära ökad osäkerhet och ytterligare förseningar av arbetet. Det kan också bli
förvirrande för de regionalföreningar som redan har gått med i Kedjan eller är på väg att göra
det. Motionärerna har ju heller inga konkreta förslag på vad som ska göras istället. Styrelsen
anser därför att vi bör fortsätta att arbeta enligt de beslut som tidigare årsmöten och stämmor har tagit i frågan. Att med hjälp av Kedjan stärka hela organisationen är inte styrelsens
mål som motionärerna hävdar, det är föreningens mål såsom det har beslutats av tidigare
riksstämmor (årsmöten).
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

