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M1: Motion angående föreningsstämmans tidsåtgång 
I en demokratisk organisation typ OK ekonomisk förening är det nödvändigt att se till att 
föreningsstämman blir en bra beslutsinstans där alla ägarombud kan vara med och göra sig hörda 
under hela tiden som stämman genomförs.  Vid flera tillfällen har jag dessvärre fått uppleva att många 
av stämmans viktigaste punkter varit placerade i slutet av dagordningen. En följd av detta har 
resulterat i att många av stämmans ägarombud har fått lämna mötet tidigare än avsetts för att man har 
tåg eller flygtider att passa för att inte missa hemresan. 

Anledningen är att den tidsplanering som görs innan stämman, inte har tagit tillräcklig hänsyn till att 
det finns många ägarombud som har långa resvägar till och från Stockholm, där biljetter måste bokas 
när man reser med tåg eller flyg.  Sett ur ett Stockholms perspektiv är inte detta kanske något problem 
för ägarombud runt storstaden men för resten av ägarombuden är det ett problem. 

Med anledning av detta så anser jag att något måste göras åt stämmans tidsplanering. Jag anser ur 
en ren demokratisk aspekt så måste alla ägarombud ha samma möjlighet att vara med under hela 
stämman. Så är inte fallet nu och därför undergrävs demokratin i vår organisation.  

Med anledning av det ovan anförda yrkas: 

Att tidsåtgången för föreningsstämmans genomförande måste planeras med bättre marginaler och en direkt 
utsatt sluttid, som inte får överträdas, för att alla stämmans ägarombud ska få chansen att vara kvar tills hela 
dagordningen är helt avklarad utan att tider för hemfärden äventyras.   

Charles Eriksson 
 

U1: Styrelsens svar och förslag till beslut  
Dagordningen till OK:s ordinarie föreningsstämma är stadgebunden och är därmed någorlunda 
förutsägbar vad det gäller tidsåtgången. Tiden för OK:s stämma är väl tilltagen jämfört med 
andra större kooperativa föreningars och företags stämmor.  
Ambitionen är att det ska vara precis så som motionären anger, att det ska vara en tillräcklig 
tidsmarginal i planeringen av dagordningen så att alla ägarombud kan fullfölja stämman.  
Detta år har vi ytterligare utökat tiden då styrelsen mottagit fler motioner än tidigare och detta 
har också varit möjligt då stämman genomförs på en vardag.  
 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 

 

M2: Föranmälan till regionstämmorna 
Vid våra regionstämmor vet vi inte hur många som kommer. Vi kan anta att det bli lika många 
besökare som förra årets räknade besökare. Men det kan skifta åt mellan åren. Om det slår fel så kan 
det bli fel på beställningar av mat och medlemspresenter med mera. 

Ett sätt att få en bättre uppskattning på hur många som kommer på regionstämmorna är att låta 
medlemmarna föranmäla sig exempelvis via digitalt eller svarskupong. 

Vi föreslår:  
att OK inför ett system där medlemmarna ska föranmäla sig till regionstämmorna. 

Lennart Karlsson, 
Mikael von Krassow 
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U2: Styrelsens svar och förslag till beslut  
Att få medlemmarna att lägga en kväll på OKs regionstämmor en kväll i maj är inte en lätt 
uppgift.  

Under åren har flera olika sätt att uppmuntra besök gjorts, presenter, lotterier, mat och 
underhållning. OK ekonomisk förening har valt försöka göra valet att gå på en 
regionstämma så lätt som möjligt och därför har föranmälan valts bort då uppfattningen 
varit att detta skulle vara ett ”hinder” att få människor att komma på stämmorna.  
 
Föranmälan kräver ett visst mått av administration även om anmälningarna sker digitalt 
och detta under en period då OK ekonomisk förenings kontor är hårt belastad.  
 
Även i fortsättningen vill styrelsen göra beslutet så lätt som möjligt för medlemmarna att 
besöka stämmorna. 
 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 

 
- att motionen avslås 

 

M3: Ändrade tider för regionstämmorna 
Regionstämmorna för år 2017 har samma tider, kl 17.30–20.30. Det kan vara mycket bra att alla 
regionstämmorna har enhetliga tider men det finns vissa problem. Våra regionstämmor arrangeras 
oftast i centralorterna i regionerna. Det kan vara långa sträckor som våra medlemmar får åka. En 
senareläggning av tiderna hade varit önskvärt, exempelvis kl 18.00. 

Vi föreslår: 
att OK senarelägger regionstämmorna starttider. 

Lennart Karlsson,  
Mikael von Krassow 

U3: Styrelsens svar och förslag till beslut  
Motionärerna lyfter en viktig fråga. Starttiden för regionstämmorna. Valet av tid är 
avgörande för hur möjligt det är att deltaga för så många som möjligt. Både starttid och 
sluttid utifrån hur människor arbetar, har sin restid och när de då kan förväntas vara 
hemma spelar in. De tider som tidigare har gällt har varit en kompromiss för att försöka ta 
hänsyn till dessa faktorer samtidigt som en enhetlig och konsekvent information ska kunna 
ges vilket ofta också underlättar för större deltagande. 

Föreningen måste hela tiden se över sina former för att göra det möjligt för människor att 
deltaga i vårt demokratiska arbete. Det bygger ofta på att balansera mellan människors 
olika livssituation. Förutsättningarna ser olika ut beroende på daglig sysselsättning, 
familjeförhållanden och andra faktorer.  

 
En möjlig väg framåt är att en enhetlig tid föreslås för alla stämmor så som idag. Men att 
enstaka undantagsfall kan göras på regionrådens inrådan där lokala förutsättningar 
såsom inte minst resväg och tid för detta tas i beaktande för dialog om en alternativ 
justerad tidpunkt.  

 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 
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M4: Regiontillhörighet  
Den demokratiska organisationen inom OK ek förening utgår från att den beslutande församlingen 
som representerar medlemmarna vid föreningsstämman ska väljas som ledamöter och ägarombud vid 
regionstämmorna. Nuvarande organisation innebär att OK ek förening är indelad i 28 regioner.  

Enligt information på föreningens hemsida går att läsa under en rubrik ”Om våra regioner och 
förtroendevalda”. 
 
”Varje region representeras av ett antal förtroendevalda. Dessa har valts i demokratisk ordning (en 
medlem en röst) av medlemmarna i respektive region under den årliga regionstämman. Hur många 
förtroendevalda som finns per region kan variera från år till år eftersom mandaten baseras på antalet 
medlemmar i den regionen  . . . . . .” 
 
Inför regionstämmorna 2016, så kunde vi på facebook läsa efter en fråga av en enskild medlem, att du 
kan själv välja vilken regionstämma du vill bevista. Detta tillvägagångssätt kan accepteras, men som 
ett förtydligande bör det i stadgarna införas en reglering så att de som ska vara valbara på en 
regionstämma också ska vara bosatt inom regionens geografiska område. Man ska enkelt uttryckt 
vara hemmahörande i den region som man ska representera. 
 
Varje enskild medlem ska ha kännedom om vilken region som man tillhör. Praktiskt kan det inte vara 
så svårt att genom postnummer fastställa till vilken region man har sin ”hemvist”. 
 
Vi föreslår föreningsstämman besluta:         

• att ge styrelsen i uppdrag att se till så enskild medlem vet till vilken region hen hör hemma. 
• att de som ska vara valbara på en regionstämma också ska vara bosatt inom regionens 

geografiska område.  

Kurt Grahn,  
Kjell Grip,  
Nils-Olof Irwang,  
Karl-Ivan Vikström,  
Karl-Erik Axelsson,  
Stefan Selberg,  
Lisa Noren 

 
U4: Styrelsens svar och förslag till beslut  
Motionärerna lyfter en fråga som handlar om det lokala/ regionala engagemanget, 
deltagande på stämmor och dess koppling till boendeort.  

OK ekonomisk förening är EN förening. Oavsett vilken region vi lever i så är vi alla 
medlemmar i samma förening. För att möjliggöra en lokal förankring och ett lokalt 
engagemang så har vi delat in oss i regioner.  

 
Allt som oftast så är den som representerar den regionala nivån väl förankrad i regionen 
då en valberedning har till uppgift att bereda valen och tillse att personer som väljs har 
både lokal demokratisk förankring, engagemang och kompetens för uppdraget. Problemet 
med att någon bor på annan ort och bevistar "fel" stämma och därutöver också blir vald till 
något ytterligare uppdrag torde därmed vara ytterst begränsat. Men det kan ske.  

 
Regleringar och begränsningar ska i huvudsak användas för att förhindra stora risker och 
problem. Inte för att motverka eventuella enstaka avvikelser mot en grundtanke. Det är en 
bra grundregel. Regler skyddar, men begränsar ofta också.  

 
De allra flesta bevistar den regionstämma de faktiskt "tillhör". Det styrs både av 
informationen på stationerna våra medlemmar oftast bevistar och rent geografiskt. Vi vet 
att spridning av information är svårt. Att informera samtliga medlemmar om vilken region 
de "tillhör" och med säkerhet veta att de tar till sig informationen och följer den innebär ett 
enormt omfattande och kostsamt arbete med sannolikt begränsad nytta.  
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Det finns en fara i att om föreningen för hårt börjar dirigera och peka på våra medlemmar 
om vart de får vara och inte så finns en risk för att vi inte upplevs som öppna och 
välkomnande för nuvarande, nya och framtida medlemmar. Medlemmar som ofta 
förväntar sig flexibilitet och öppenhet inför sitt engagemang. Signaler vi inte har råd att 
riskera skicka då nya medlemmar och mer engagemang är något som är önskvärt för vår 
förening. I en tid då engagemang allt mer förväntas ske på den enskildes villkor.  

  
Precis som motionärerna påpekar så gäller principen om "en medlem en röst". Det 
betyder i grunden att en röst är lika mycket värd i vår förening oavsett vilken 
regionstämma du som medlem bevistar. Ett besök på "fel" regionstämma kan svårligen 
omkullkasta de grundläggande demokratiska principerna. Detta då våra stadgar har 
inbyggda skyddsvallar och funktioner för att så långt som möjligt säkra de demokratiska 
principerna och den lokala representativiteten. Regionerna utser ombud till 
föreningsstämman och stämman fattar de principiella besluten som en ekonomisk 
förening måste ta.  

 
Det är rimligt att styrelsen utröner hur stort det problem motionärerna lyfter är. Ett 
påminnelse om vilka principer som är viktiga att beakta för de regionala valberedningarna 
kan också göras. Skulle det visa sig att det är ett utbrett problem så kan initiativ till 
eventuell stadgeöversyn komma att tas i ett senare skede på initiativ av styrelsen.  
 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 

 
 
M5: Mandatperiod för förtroendevalda i regionråden. 
Vi upplever i dagsläget att mandatperioden för förtroendevalda i regionråden är för ”korta”. 
Det skulle kunna uppstå en situation där samtliga i regionrådet väljs bort/avgår då skulle det kunna bli 
problem med den kunskap som finns inom regionsråden. Därför tror vi att det är bra om man går 
”omlott” på varandra i ett regionråd med en mandatperiod på två år. Vi vill med denna motion säkra 
kunskap och erfarenhet inom föreningen. Så att nyvalda även kan få ta del av viktig information och 
kunskap när dem väljs in i ett regionråd. 
 
Vi yrkar på att föreningsstämman ställer sig bakom 

- Att stadgan 11.3 ändras till två års mandatperiod för regionråd/ledamöter. 
- Att halva regionråd/ledamöter går omlott med varandra. 

Johannes Kvarnström,  
Emil Forsberg 
 
M6: Längre mandatperioder för förtroendevalda i regionråden 
Enligt nuvarande stadgar väljs ett regionråd för en mandatperiod om ett år (§ 8:2). Enligt vår 
bedömning är det alldeles för kort tid för att: 

• sätta in nytillträdda ägarombud i uppdragets alla aspekter 
• lära känna varandra i regionråden 
• bevara kompetensen inom regionråden 
• göra uppdraget attraktivt i jakten på nya, engagerade förtroendevalda. 

 
Vi ser det som svårt att få någon att acceptera uppdraget om man riskerar att inte ens hinna 
bli varm i kläderna. Ett framtidsorienterat kooperativt regionråd behöver längre 
mandatperioder för att kunna utföra ett framgångsrikt arbete. 
 
Vi föreslår därför att stämman beslutar: 
att mandattiden för ägarombud och regionrådsledamöter sätts till två år, 
med växelvis avgång. 
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Karl Neuhold, Peter Ankréus, Parvin Araghi, Roland Ivarsson, Britt Jansson Öhman, Jonas Larsson, 
Lennart Pöppel, Catharina Rehnfeldt, Norah Sakal, Olle Sjögren, Hedda Ericsson, Jesper Johansson. 
 

 
U5 och U6: Styrelsens svar och förslag till beslut  
Förslaget är att regionråden väljs på två år istället för 1 år. Motionären har goda argument 
för detta och behöver inte här upprepas. 

Skälet att vi har 1 åriga mandatperioder är närmast att ägarombud, regionråden och 
styrelse ansvarar och utvärderas för ett verksamhetsår i taget. Följaktligen upphör 
ansvaret vid stämmorna och inför ett nytt verksamhetsår sker nyval till de nya uppdragen. 
 
Vårt arbetssätt har traditionellt åtgått från att valberedningarnas förslag inför varje stämma 
tillgodoser den kontinuitet som motionären önskar. 
 
Vad gäller regionrådens arbete och dess kontinuitet så anser styrelsen trots allt att vi kan 
ha ett annat förhållningsätt än till ägarombud och styrelse där utkrävande av ansvar är 
ettåriga.  
 
Ägarombud blir också alltid valda till regionråd och är därmed samma personer. Om 
ändring enligt motionen skulle göras behöver stadgarna ändras och detta har också 
motionärerna föreslagit i en av sina att-satser.  
 
Styrelsen föreslår att denna motion tas upp vid en ny översyn av stadgarna där bland 
annat valprocessen ska ses över och hänskjuter därmed motionen till stadgearbete inför 
nästa föreningsstämma. 
 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 

 

M7: Nomineringar 
Medlemmar kan idag nominera lämpliga kandidater till olika uppdrag inom vår verksamhet. 
 
Nomineringsförslagen inlämnas centralt till Valberedningen. Varefter ett förslag kommer innan 
Föreningsstämman för Ägarombuden att ta ställning till. 
 
Regionsrådens roll är även här noll! 
 
Regionråden träffar större delen av Styrelsen och andra centralt Förtroendevalda, vid bl.a. 
Dialogträffar och på Föreningsstämman. Därmed erhåller Regionsråden en uppfattning om hur 
Förtroendevalda verkar i sina olika roller. Det vore en fördel att Regionsråden fick en möjlighet att 
gemensamt diskutera och nominera lämpliga kandidater till de olika uppdragen som skall väljas på 
Föreningsstämman. 

Vi yrkar: 

-  att Regionsråden ges möjlighet att diskutera och att nominera som grupp, lämpliga kandidater 
till olika uppdrag inom vår verksamhet. 
 

Leif Andersson,  
Jan Olov Karlsson,  
Carin Zaric,  
Peter Zunko,  
Kristina Andersson 
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U7: Styrelsens svar och förslag till beslut  
En grundläggande princip och styrka i en demokratisk organisation är att den enskilde 
medlemmen/ägaren och valberedningar har nomineringsrätt till ägarombud och styrelse. 
Medlemmar/ägare och valberedningskommittén nominerar till centrala valberedningen. 
Det är så den demokratiska ägarstyrningen fungerar vad det gäller nomineringar. OK är 
en ekonomisk förening, inget förbund, som ägs av enskilda medlemmar.  

De tre beslutande organen är regionstämman, föreningsstämman och styrelsen. 
Regionstämmans viktigaste beslut är att utse ägarombud, föreningsstämman utser 
styrelse och central valberedning men har också fler beslutande uppgifter. Styrelsen 
beslutar bland annat om att anställa/avskeda vd. Med vd börjar den affärsmässiga och 
operativa organisationen där vd beslutar om den löpande verksamheten. 

Ägarombuden är i sin roll som ombud på föreningsstämman självständiga och fria att på 
stämman ta ställning till de olika frågor som där hanteras. 

Att införa en ordning där en grupp (Regionråd) av medlemmar ska ha en stadgeenlig 
nomineringsrätt är tveksamt i en demokratiskt styrd organisation. Att medlemmar 
diskuterar olika frågor är självklart tillåtet. 

Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 

- att motionen avslås 

 
 
M8: Antal Regionsrådsmöten 
Som det är idag så är det begränsat till 2 möten per verksamhetsår för Regionråden.  
 
Det är Styrelsen som genom Arbetsordningen bestämmer antal möten och innehåll. 
 
Detta begränsar engagemanget och intresset för oss förtroendevalda som det är idag.   
 
Det kan väl inte vara meningen att man som förtroendevald i Regionerna skall vara som en marionett, 
som bara ska genomföra en Regionstämma och deltaga på Föreningsstämman? 
 
Vi upplever detta som en stor begränsning för att göra ett bra arbete för våra Medlemmar, - få dessa 
att handla mer på våra Stationer och inte minst viktigt att värva fler Medlemmar till vår verksamhet. 
Om vi nu skall vara en länk mellan medlemmen och OK, så behöver vi ha fler möjligheter att möta 
medlemmar, och vara med på aktiviteter på Stationerna, och tid för att förbereda Årsmötet på ett bra 
sätt.  
 
Vi yrkar: 

- Att det skall vara mellan 4 till 6 betalda Regionsrådsmöten per verksamhetsår.    

Leif Andersson,  
Jan Olov Karlsson,  
Carin Zaric,  
Peter Zunko,  
Kristina Andersson. 
 
 
M9: Antal arvoderade regionsrådsmöten 
Regionrådets främsta uppgift är att verka som ambassadör för OK ekonomisk förening samt att 
stärka medlemmarnas demokratiska inflytande. Detta görs bland annat genom ägarombudens och 
övriga ledamöters olika sociala nätverk. Ägarombuden har dessutom en viktig roll att representera 
medlemmarna på föreningsstämman. 
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För att på ett tillfredställande sätt kunna leva upp till regionrådets uppgifter krävs ett antal olika 
aktiviteter; planering inför regionstämman, möte med valberedningen inför regionstämman, arbeta 
med egna motioner och diskutera andras motioner till föreningsstämman. Vidare att inom 
regionrådet, utifrån rollen som ambassadör, gemensamt diskutera uppkomna lokala frågor och 
händelse.  
 
Slutligen behöver regionrådet träffas för utvärdering av höstens dialogforum. Mötesformer, och framför 
allt antalet möten, för regionråden har tidigare diskuterats. För närvarande arvoderas regionråden för 
två möten per år. Regionråd 15 menar emellertid att det är för lite med två möten för ovanstående 
aktiviteter utan att det behövs minst tre möten per år.  
 
Regionråd 15 föreslår därför  
Att antal arvoderade möten för ett regionråd ska vara minst 3 per verksamhetsår. 
 
Kjell Hultberg,  
Rolf Garnej,  
Allan Harju,  
Per Zackrisson,  
Bengt Åhrberg,  
Åke Thorin,  
Sune Johansson, 
Lars-Göran Liljedahl 

 
U8 och U9: Styrelsens svar och förslag till beslut  
Båda motionerna tar upp frågor kring antal regionrådsammanträden per år.  

Antalet sammanträden är på inget sätt begränsade men enligt den arbetsordning som 
styrelsen antagit är två möten arvoderade. Detta är underbyggt med vad som anges i 
stadgarna gällande regionrådens uppgift.  
 
Eftersom frågan även var uppe till diskussion på höstens dialogträffar har en 
referensgrupp tillsatts som kommer lämna sitt förslag på hur detta ska hanteras på 
föreningsstämman 2 juni. 
 
Styrelsen inväntar föreningsstämman med svar för att inte föregå referensgruppens 

förslag. 
 

Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 

 
 
M10: Förtroendevaldas närvaro på Stationerna. 
Vi ser ett vikande Medlemsantal och lägre försäljning för vår verksamhet, och konkurrenter som 
utmanar. - Det är mycket oroande! 
 
Som förtroendevalda är vi ofta kompetenta nog för att marknadsföra vår gemensamma verksamhet.  
Vi kan informera om vad OK ekonomisk förening är, - våra värderingar och inte minst vårt 
hållbarhetsarbete, vilket gillas av framförallt yngre generationer. 
 
Vi tror oss också vara goda och trovärdiga värvare av nya Medlemmar. 
 
Problemet är var vi fysiskt skall verka! Den enda och självklara platsen vi ser för detta är på våra 
Stationer. Det är en naturlig samlingspunkt för Medlemmar och en bra plats att värva nya Medlemmar. 
Vi tycker det är självklart att vi som Förtroendevalda ska synas och vara på plats vid våra Stationer vid 
olika aktiviteter, istället för att nästan enbart sitta enskilt hemma vid våra datorskärmar! 
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Vårt Regionråd har besökt samtliga Stationer inom vårt verksamhetsområde i samband med 
Regionsrådsmöten, och Stationscheferna har alla uttalat sig positivt kring vårt förslag om att 
förtroendevalda vid vissa tillfällen är aktiva på Stationerna. 
 
Vi yrkar: 
-  Att det möjliggörs att vi Förtroendevalda får vara på Stationerna vid olika aktiviteter. 

Leif Andersson,  
Jan Olov Karlsson,  
Carin Zaric,  
Peter Zunko,  
Kristina Andersson. 

 
U10: Styrelsens svar och förslag till beslut 
Styrelsen uppskattar det engagemang och den vilja som uttrycks av motionärerna till att 
genomföra aktiva insatser gentemot befintliga och nya medlemmar. 

Frågan om möjlighet att hålla till på OKQ8:s stationer har ställts vid ett antal 
föreningsstämmor och dialogträffar. Styrelsen i OK ekonomisk förening förfogar dock inte 
över beslut om närvaro på stationerna, då föreningen inte är ensam ägare till OKQ8. 
Närvaro av förtroendevalda förutsätter därför överenskommelser med respektive 
stationschef där frågan om arbetsmiljöansvaret måste tas med i beräkningen. 
 
Styrelsen ser positivt på att regionala förtroendevalda har dialog med det lokala 
näringslivet där OKQ8 ingår men föreningsstämman kan inte fatta beslut om att 
förtroendevalda ska ha utrymme/möjlighet att genomföra aktiviteter på vårt till hälften ägda 
bolag. 
 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 

 
- att motionen avslås 

 
 
M11: Styrelsepraktikanter. 
Den kooperativa Folkrörelsen har alltid haft en betydande uppgift inom arbetarrörelsen. En utav 
grundpelarna i folkrörelsen har varit att bilda sina medlemmar. Vi skulle vilja utöka detta även med 
praktiskt lärande i organisationen. 
 
I dagsläget så finns OK akademin som är en bra kunskapsbas med mycket material till våra 
förtroendevalda. Vi skulle även vilja att man på ett praktiskt sätt även skulle få möjlighet att ta till sig 
kunskap igenom OK ekonomisk föreningsstyrelse i form av praktik. 
 
Detta hade varit en riktigt bra spjutspetsutbildning för våra förtroendevalda tror vi, då man ges 
möjlighet att få sitta med i en utav de största aktörerna inom drivmedelsförsäljningen i Sverige. 
 
Vi yrkar på att föreningsstämman ställer sig bakom 

- Att OK ekonomisk föreningsstyrelse får i uppgift att tillsätta en arbetsgrupp som är med och 
formar fram en sådan praktisk utbildning. 

- Att OK ekonomisk föreningsstyrelse har som mål att vara klara med underlaget under 2017. 

Johannes Kvarnström,  
Emil Forsberg 

 
U11: Styrelsens svar och förslag till beslut 
Motionärerna pekar på kooperationens uppdrag att bilda medlemmarna och OK:s sätt att 
idag göra det på beskrivs även i motionen. Men motionärerna vill ta detta ett steg längre 
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genom att förtroendevalda får praktisera hos styrelsen. Man vill att styrelsen tillsätter en 
arbetsgrupp som ser över möjligheterna att göra en sådan praktik och denna skall vara 
klar med sitt underlag innan 2017. 

Det är lovvärt att motionärerna har en vilja att utbilda sig inom OK ekonomisk förenings 
ämnen och verksamheter och det finns säkert sätt att göra detta på ett bra och effektivt 
sätt. 

 
Styrelsen ställer sig däremot mycket tveksam till att en styrelsepraktik skulle utbilda 
förtroendevalda mer för den uppgift som ägarombud, valberedare och regionråd har. 
Styrelsen i OK ekonomisk förening har endast fyra möten per år och mycket ska hinna 
avhandlas på dessa få mötestillfällen.  

 
Utveckling av förtroendemannaskapet borde tas upp i ett större sammanhang och detta 
föreslås med fördel göras på en framtida dialogträff.  

 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 

M12: Vi Bilägare till förtroendevalda 
Vi Bilägare är en tidning som vänder sig till bilägare. Den ger saklig och objektiv information och 
expertråd för bilägare. Vi förtroendevalda i OK är intresserad av bilistiska frågor med miljötänk och 
medlemsnyttan. För att göra oss bättre ambassadörer för OK skulle man kunna få Vi Bilägare om man 
är förtroendevald i OK. 
 
Jag föreslår:  
att förtroendevalda i OK får tidningen Vi Bilägare. 
Paul Persson 

 
U12: Styrelsens svar och förslag till beslut 
Styrelsen håller med om att aktuell branschinformation är oerhört viktig för den som är 
engagerad i en så pass bred verksamhet som OK ekonomisk förening. Därför söker vi 
förtroendevalda med ett intresse av de frågor och företag som föreningen driver och som 
ser nyttan med att äga tillsammans. Som förtroendevald i OK ekonomisk förening får man 
uppdaterad information via intranätet Mitt OK och man får också OKQ8:s personaltidning 
Oqtan. Dessutom har Vi bilägare en alldeles utmärkt hemsida som uppdateras dagligen. 
Det kostar inget och det krävs inget lösenord för att få tillgång till materialet. Adressen är 
www.vibilagare.se.  

Att tillhandahålla Vi bilägare fritt för förtroendevalda innebär i realiteten ett arvode och blir 
därmed skattepliktigt.   

    
Styrelsen föreslår stämman besluta: 

 
- att motionen avslås 

 
 
M13: Seminarium/Utåtriktade aktiviteter (medlemsvård) 
Den kooperativa Folkrörelsen har alltid haft en betydande uppgift inom arbetarrörelsen. En utav 
grundpelarna i folkrörelsen har varit att bilda sina medlemmar. 
 
Vi har haft ett stort inspel i folks vardag, vilket har varit ett av våra huvudmål för att vi skall ha en god 
transparens till våra medlemmar, samt att våra medlemmar skall känna en stor samhörighet med 
organisationen. 

http://www.vibilagare.se/
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En nödvändighet för vår existens är att ha en nära och vardaglig relation mellan förtroendevalda och 
medlemmar i så pass stor utsträckning som går. Vi har även en viktig roll i samhället och i 
föreningssverige att opinionsbilda inom de kärnvärden som vi har. 
 
Det skulle vara på sin plats att ha olika seminarium där man tar upp relevanta frågor för våra 
medlemmar när det gäller exempelvis framtidens elbilar, stationer, infrastruktursatsningar som 
påverkar OK-bilisterna i stor utsträckning. 
 
Vi tror även att det är betydelsefullt för medlemmarna gamla som såväl nya att man vet om vad det är 
för organisation man är medlem i och hur man kan påverka i den.  
 
Därför hade det varit på sin plats att man skall på ett mera aktivt sätt möta medlemmar i olika 
utåtriktade aktiviteter exempel på detta är att samverka med andra kooperativa organisationer inom 
KF och gemensamt möta medlemmar på olika offentliga plattformar.   
 
Vi yrkar på att föreningsstämman ställer sig bakom 

- Att OK ekonomisk förenings styrelse får i uppgift att under 2017 mejsla fram ett turnéprogram 
för olika seminarium och utåtriktade aktiviteter 

- Att OK ekonomisk förenings styrelse tillsätter en arbetsgrupp för ändamålet bestående utav 
förtroendevalda i olika delar utav OK ekonomisk förening 

Johannes Kvarnström,  
Emil Forsberg 

 
U13: Styrelsens svar och förslag till beslut 
Styrelsen instämmer i betydelsen av att ständigt arbeta med en god relation till 
organisationens medlemmar och stärka samhörigheten. 

Just nu arbetar OK ekonomisk förenings styrelse med ett strategiarbete om OK:s framtida 
uppdrag och roll. I det arbetet ingår bl.a. att utveckla affärsidé, vision och kärnvärden samt 
de strategiska målområdena från 2012 enligt omformulerad affärsidé och vision.  
 
Vidare att utifrån detta arbeta igenom föreningens verksamhetsinriktning samt formulera 
en eventuell inriktning för OK som opinionsbildare, samt eventuellt samarbete med övrig 
kooperation inom detta område. 
 
Dessutom pågår en process i form av en referensgrupp med uppdrag från dialogträffen 
2016, att se över regionrådens uppgift i en framtida förtroendemannaorganisation.  
 
Mot bakgrund av detta vill styrelsen få i uppdrag att, när ovanstående arbete är gjort, ta 
ställning till hur OK ekonomisk förening utifrån vision, kärnvärden och affärsidé kan arbeta 
utifrån motionens anda. 
 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 

 
 
M14: Profilmaterial 
Det är utav en stor del viktigt med ett proffsigt och bra utåtriktat profilmaterial i många föreningar för att 
man skall nå en stor spridning utåt i PR-syfte.  
 
Vi känner i dagsläget att OK borde utveckla ett profilpaket som skulle kunna användas vid bland annat 
utåtriktade aktiviteter. 
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Vårt mål är att man skall forma fram ett bra profilmaterial som kan användas där potentiella 
medlemmar samt folk som redan är medlemmar i dagsläget skulle kunna känna igen oss och kunna få 
en större spridning av vem som är till exempel ägarombud. 
 
Pikétröja eller en OK-pins är två exempel på vad som skulle vara alldeles utmärkt för att folk skall få 
en enklare igenkänningsfaktor utav vilka som är förtroendevalda i OK ekonomisk förening. 
 
Vi yrkar på att föreningsstämman ställer sig bakom 

- Att styrelsen får i uppgift att ta fram ett profilpaket till förtroendevalda under 2017. 
- Att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp i framtagandet utav profilmaterial. 

Johannes Kvarnström,  
Emil Forsberg,  
Jan Norberg 

 
U14: Styrelsens svar och förslag till beslut 
Styrelsen delar motionärernas uppfattning att en igenkänning och synlighet genom sådan 
profilering är viktig.  

OK:s kommunikation bygger på ett enat utseende på webbplatser, i presentationer och i 
tryckt material. Det finns manualer för hur profilmaterial ska se ut samt hur loggan, texter 
och bilder får användas i OK-material.  När uppdraget som regionråd blir mer utåtriktat 
kan någon typ av profilmaterial bli viktigt att ta fram, både vad gäller kläder och annat 
material. Det är däremot viktigt att det sker från OK:s Kommunikationsavdelningen som 
har det samlade ansvaret för varumärkets uttryck.  
 

 

Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att motionens första attsats bifalles genom att styrelsen får i uppdrag att arbeta 

fram profilmaterial enligt motionens intention, och i linje med OK ekonomisk 
förenings övriga fastställda riktlinjer för sin kommunikation. 
 

- att motionens andra attsats avslås 

 
 
M15: Motioner till föreningsstämman ska presenteras till regionstämman 
I en organisation typ OK-ekonomisk förening är det nödvändigt att se över verksamheten, för att slå 
vakt om föreningens framtid och dess affärsidé. Det är framförallt stadgar och organisationen som 
måste hänga med i utvecklingen. Enligt stadgarnas § 5 tredje stycket äger medlem rätt att lägga 
förslag (motion) i ärende som berör föreningen och medlemmarna. 

OK-ekonomisk förening har under ett antal år varit sysselsatt med att förändra och förnya stadgarna. 
Jag finner med anledning av detta, att vi har förbisett en viktig del i de nya stadgarna som rör både 
medlemmar, regionråd och regionstämma. 

Jag anser att vi bör skriva in i stadgarna och förändra förhållningssättet när det gäller att informera 
regionråden och regionstämman om vilka motioner som kommit in till den ordinarie föreningsstämman. 
Undertecknad begär inte att få ta del av något utlåtande om motionerna, utan yrkar på att alla 
motioner som skrivits till föreningsstämman ska delges regionråden och presenteras för medlemmarna 
på regionstämman.  

Argumentationen har vid vissa tillfällen förts på tal, men svaret har alltid varit att regionstämmorna inte 
kan ta beslut om motioner till föreningsstämman. Javisst det stämmer, men det förtar inte mitt enkla 
förslag ändå. Med den IT-teknik som finns idag så kan ändå presentationen av de skrivna motionerna 
till regionråd och regionstämmor ske på ett enkelt sätt. Tid borde finnas Motionsskrivandet ska vara 
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avslutat den sista februari och regionstämmorna hålls inte förrän i maj. Det borde inte vålla några 
större svårigheter eller tidsspillan för OK-ekonomisk förening. 

Med anledning av det ovan anförda yrkas: 
Att samtliga motioner som skrivits till föreningsstämman alltid ska presenteras till regionråd och till 
medlemmarna på regionstämman utan att utlåtande från OK-ekonomisk förenings styrelse gjorts. 
 
Charles Eriksson 

 
U15: Styrelsens svar och förslag till beslut 
OK är en ekonomisk förening, inget förbund, som ägs av enskilda medlemmar. Det är den 
enskilde medlemmen/ägaren som äger rätten att lämna motioner till föreningsstämman att 
ta ställning till. Styrelsen äger också rätten att hänskjuta ärenden till föreningsstämman för 
behandling. 

Styrelsen tar fram förslag på svar till motionerna. Motioner och motionssvar skickas till de 
valda ägarombuden i god tid inför föreningsstämman. Det är ägarombuden, vilka är 
suveräna, som på föreningsstämman beslutar om motionerna, ingen annan. Det är 
nödvändigt att den beslutsordning som finns i en så stor organisation som OK följs och 
respekteras. 

Motionären yrkar på att samtliga motioner alltid ska presenteras för regionstämman och 
regionråden. Regionråden består till största delen av ägarombud och får på så sätt full 
information om motionerna. Motioner och styrelsens motionssvar hänger ihop och det är 
så ägarombuden får det presenterat.  

Att enbart presentera motionerna på regionstämmorna utan styrelsens svar skapar säkert 
frågor som inte kan besvaras. I de flesta fall är motionären inte på plats på 
regionstämman för att kunna presentera sin motion. Det reser frågan om vem som ska 
presentera motionerna på regionstämman. Det är också troligt att det blir diskussioner på 
regionstämman om motionerna eftersom de då presenteras där. Då reses frågan om vem 
som ska svara på de frågor som kommer upp. En praktisk fråga är tidsaspekten, hur lång 
tid ska anslås på regionstämman för något som egentligen inte ska behandlas här. 

Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 

- att motionen avslås 

 
M16: Motionsbehandling 
Medlemmar kan idag påverka genom att skriva motioner för att förändra/förbättra vår verksamhet. 
Motionerna inlämnas centralt till vår Föreningsstyrelse som skriver ett utlåtande och förslag till 
ställningstagande. Efter detta görs en sammanställning över alla motionerna med utlåtande och 
förslag till ställningstagande, som den enskilde Ägarombudet skall ta ställning till innan 
Föreningsstämman. 

Regionsrådens roll i processen är noll! 

Vi bedömer att det blir fler och bättre motioner som också är tydligare och bättre förankrade, om dessa 
får möjlighet att diskuteras inom Regionråden. 

En fördel är också möjlighet att informera och delge Medlemmarna på Regionsstämmorna vilka 
motioner som inlämnats. 

Vi yrkar: 
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-  Att Regionsråden ges möjlighet att som grupp diskutera motionerna, och inte som idag bara 
som enskilda Ägarombud.  

 
Leif Andersson,  
Jan Olov Karlsson,  
Carin Zaric,  
Peter Zunko,  
Kristina Andersson. 

 
U16: Styrelsens svar och förslag till beslut 
OK tillämpar i sin ägarstyrning principen representativ demokrati. Regionstämman väljer 
ägarombud, som är självständiga, att representera medlemmarna på föreningsstämman. 
Ägarombuden är i sin roll som ombud på föreningsstämman självständiga och fria att på 
stämman ta ställning till de olika frågor som där hanteras bland annat motioner. 

Regionrådets viktigaste roll är att ordna regionstämma för val av ägarombud, regionråd 
och regional valberedning. 

Att införa en ordning där en grupp (Regionråd) av medlemmar ska ha en stadgeenlig rätt 
att behandla/diskutera enskilda medlemmars motioner är tveksamt i en demokratiskt styrd 
organisation. Att medlemmar diskuterar olika frågor är självklart tillåtet. 

Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 

 

M17: Medlemsnytta och återbäring 
OK är ett konsumentkooperativ där medlemmarna är ägare till OK via sitt medlemskap. Vid överskott i 
föreningen utdelas återbäring till medlemmarna. 

Idag har OK cirka 1 miljon medlemmar. Vi har tidigare varit betydligt flera medlemmar. Olika åtgärder 
har vidtagit för att öka medlemsantalet. Senaste är att man kan bli medlem via sms. Ju fler 
medlemmar vi blir desto starkare blir vi. Förhoppningsvis kan det generera ett större överskott i OK 
vilket resulterar i högre återbäring till medlemmarna. 

OK styrelse måste arbeta mer strategisk med medlemsnyttan och återbäringen.  
Det ska vara attraktivt att vara medlem i OK, med de bästa medlemsrabatterna och förbättrad 
återbäring. 

Vi föreslår: 

att OK ska erbjuda de bästa medlemsrabatterna. 

att OK ska förbättra återbäringen till medlemmarna. 

att OK styrelse ska arbeta mer strategiskt med medlemsnyttan, medlemsrabatter och återbäringen. 

att OK förtroendevalda ges möjligheter att föra en dialog om dessa frågor vid exempelvis OK 
dialogträffar. 

Lennart Karlsson, 
Mikael von Krassow 
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U17: Styrelsens svar och förslag till beslut 
Styrelsen instämmer med motionsskrivarna om behovet av att arbeta strategiskt med 
medlemsnytta och återbäring och att det ska vara attraktivt att vara medlem i OK. 

OK ekonomisk förening drivs i enlighet med den kooperativa idén om samverkan, där 
medlemmarna i kooperativet både äger och driver den verksamhet de har behov av. 

 
I ett aktiebolag, som är den vanligaste formen för ett företag, så delas vinsten ut efter den 
ägarandel som man har i företaget. I en kooperation så delas årets överskott mellan alla 
ägarna och kallas återbäring.  

 
I en konsumentkooperation fördelas överskottet t.ex. efter hur aktiv medlemmen varit 
under året. Det vill säga hur mycket man har handlat för i de gemensamt ägda affärerna. 
Har du handlat mycket får du mycket återbäring, har du handlat lite får du mindre 
återbäring. 

 
För att vi ska kunna dela ut återbäring måste det finnas ett överskott från den 
återbäringsgrundande verksamheten. Som OK-medlem får vi både återbäring och bonus. 
Det vi handlar för på OKQ8 får vi återbäring för från OK – det vill säga en fördelning av 
OK-föreningens överskott. Det vi handlar för utanför OKQ8 med OKQ8 VISA blir det en 
bonus på. 

 
Det har efterfrågats en återbäringsmodell som är av mer löpande karaktär och som ger en 
rabatt direkt vid pumpen/kassan. En sådan modell är svår att genomföra då återbäring 
baseras på det eventuella överskott som verksamheten genererar och som fastställs av 
stämman en gång per år. Det föreningen däremot mer kan arbeta med är 
lojalitetskampanjer och bonusprogram dvs medlemserbjudanden och rabatter som är 
löpande återkommande under medlemsåret. 

 
Medlemserbjudande kan dels vara utformade genom nya attraktiva erbjudande varje 
månad men också som försäkringar, förmånliga elavtal, resor, boende, prenumerationer, 
hemlarm etc.  

 
OK ekonomisk Förening behöver ständigt vara aktiv i frågan om medlemsnytta då det är 
själva grunden för vår verksamhet och som också skiljer oss från andra aktörer på 
marknaden. Vi behöver arbeta strategiskt med de frågorna så det också blir tydligt vad 
som skiljer vår driftsform mot övriga aktörer på marknaden.  

 
Styrelsen för OK ekonomisk förening är vald av stämman att leda OK och genomföra de 
av stämman beslutade övergripande mål där också frågor som medlemsnytta ingår. I 
samband med dialogträffarna kan diskussioner föras kring vilka områden som föreningen 
bör prioritera för att skapa bäst nytta för ägare och medlemmar där också en strategisk 
dialog kring medlemsnytta bör föras.  

 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 

 

M18: Rabatt o återbäring för olika personer 
Jag skriver detta med anledning över att jag tycker att det är fel på rabatt och återbäring. Orsaken är 
denna. Om jag tankar bensin på bemannad station så får jag 20 öre som återbäring. Medlem i 
Företagarna får 44 öre och tex avtal som Securitas ger 50 öre. Har jag ök försäkring så får jag 2% 
rabatt och företagarna 16%. Jag har sett avtal där leasingbilar som får upp till 25 % på olja och biltvätt. 
Vet inte hur det är idag men det verkar som företag och leasingbilar har en större rabatt än 
privatpersoner. Som medlemmar och ägare är vi en större kundgrupp än leasingbilar.  
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Förslag:  
Så jag föreslår att man tittar över detta för jag tycker att det är fel att man som medlem ska ha minsta 
rabatten, eller räknas inte vi? 
 
Ralf Ternheden 

 
U18: Styrelsens svar och förslag till beslut 
Motionären hänvisar till rabatter som företagskunder erhåller hos OKQ8. 

Det pris som skyltas på stationen är avsett för privatperson och är inte det pris som de 
med företagskort erhåller och inte heller från det priset som rabatten ska dras av i från. 
Oberoende var den med företagskort tankar, på bemannad eller obemannad station, från 
norr till söder, är priset detsamma.  

 
Den rabatt du kan erhålla som medlem i Företagarna är 44 öre på bensin och 85 öre på 
diesel. Det pumppris som den med företagskort erhåller är högre än den jag som 
privatperson tankar för. Till det tillkommer en medlemsavgift till den organisationen och 
som i exemplet ovan kostar ett medlemskap från 2000 kronor och uppåt. 

 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 

 

M19: Nettopriser 
Idag ger OK sina medlemmar 5 öre i återbäring per liter drivmedel i automatmack och i bemannad 
mack är det 20 öre. 

En av konkurrenterna, Tanka, med Volvokort ger Tanka 10 öre i kortrabatt och 1 % i kortbonus, vilket 
innebär vid dagens bensinpriser cirka 14 öre per liter bensin. Totalt ger det 24 öre. Det innebär att OK 
medlem får sämre nettopris avseende per liter bensin i jämförelse med en Tanka-kund med Volvokort. 
Det borde vara tvärtom. 

Vi föreslår: 
att OK arbetar för att erbjuda bästa nettopriser avseende drivmedel för OK medlemmar i jämförelse 
med konkurrenterna. 
 
Lennart Karlsson, 
Mikael von Krassow 

 
U19: Styrelsens svar och förslag till beslut 
Motionärerna föreslår att OK ska arbeta för att erbjuda bästa nettopriser avseende 
drivmedel för OK medlemmar i jämförelse med konkurrenterna. 

I sin motion jämförs OK:s återbäring med Tanka rabatter. Tanka erbjuder via sitt Volvokort 
10 öre per liter i drivmedelsrabatt på Tanka och bemannade OKQ8-stationer. Via en app 
erbjuder Tanka en ytterligare bonus som dock endast kan nyttjas när man tankat för minst 
5000 kronor och via deras app. Uppfyller man de delarna erhåller man en bonuscheck på 
50 kronor.  

 
Som innehavare av OKQ8 VISA blir man medlem i den lokala OK-föreningen och får, 
förutom bonus, även ta del av föreningens eventuella ekonomiska överskott i form av 
återbäring en gång per år.  

 
När man betalar med OKQ8 VISA får vi som medlem bonus på våra köp även utanför de 
egna stationerna och som betalas ut som en bonuscheck varje kvartal. Bonuschecken kan 
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användas att handla för eller lösas in mot kontanter på alla bemannade OkQ8 stationer 
runt om i Sverige. Ett riktigt bra medlemserbjudande och som är svårt att jämföra med 
andra rabatter som konkurrenter erbjuder.  

  
Digitala bonuscheckar som samlas på en app är förstås en viktig utvecklingsfråga även för 
OKQ8. I en app går det också att samla annan relevant information och också de rabatter 
som du som medlem i OK har möjlighet att nyttja. Den digitala bonuschecken är dessutom 
oftast med och blir därmed också mer intressant för dig som medlem.  

 
Priset vid pumpen är svår att jämföra och skiljer sig också från olika delar av landet. I 
jämförelsetjänster så hittar vi OKQ8 i topp som Sveriges billigaste bensinmackar men 
också som Sveriges dyraste bensinmackar.  

 
Det har efterfrågats en återbäringsmodell som är av mer löpande karaktär och som ger en 
rabatt direkt vid pumpen/kassan. En sådan modell är svår att genomföra då återbäring 
baseras på det eventuella överskott som verksamheten genererar och som fastställs av 
stämman en gång per år. Det föreningen däremot mer kan arbeta med är 
lojalitetskampanjer och bonusprogram dvs medlemserbjudanden och rabatter som är 
löpande återkommande under medlemsåret. 

 
Bokslutsåret 2015/2016 delade OK ekonomisk förening totalt ut drygt 50 miljoner i 
återbäring. Därutöver gick 4 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i form av ränta på 
insatskonton. Historiskt och fram till idag har OK:s medlemmar betalat mindre för bensin 
och diesel än andra. 

 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 

 
 
M20: Skatt på trafikförsäkringen 
Skatt på trafikförsäkringen har funnits sedan 2007, utan att en rimlig förklaring lämnats om vad denna 
skatt användes till. Meningen med skattens införande var ju att alla trafikskadade skulle ersättas via 
försäkringsbolagen och inte belasta den allmänna sjukförsäkringen. Någon omläggning blev aldrig av, 
men skatten finns kvar! 
 
Mitt förslag:  
Verka för att skatten tas bort snarast! 
 
Bengt Dagstam 
 
M21: Mobilsamtal bakom ratten 
Det luddiga lagrum som skall begränsa mobilsamtal under bilkörning är ofattbart, med tanke på den 
stora risk som uppstår i trafiken, när uppmärksamheten drastiskt minskar.  
 
Mitt förslag:  
Förbud mot all mobilanvändning under bilkörning, om inte handsfree finns! 
 
Bengt Dagstam 
 
M22: Repetition i teorikurs 
Det har hänt mycket sen 70-talet med trafikreglerna då jag tex tog körkort. Det skulle vara nyttigt att gå 
teorikurs i körkort. De lokala föreningarna skulle kunna ordna det. 
 
Matti Nylund 
 
M23: Användningen av reflexer måste öka  
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Plötsligt dyker den upp mitt på övergångsstället eller vid sidan av vägen, fotgängaren eller cyklisten i 
mörka kläder och utan ljus eller reflexer. Alla som kört bil efter mörkrets inbrott har upplevt kallsvetten 
som tränger fram när man med nöd och näppe undvikit att köra på den mörka skuggan framför bilen.  
 
Det är obegripligt att inte fler använder reflexer i trafiken?  
 
Därför föreslår jag: 
 

att OK initierar ett samarbete med övriga oljebolag i Sverige för att utveckla och driva en 
kampanj för bättre användning av reflexer i trafiken. 

 
Bo Synnerholm 
 

U20, 21, 22, 23: Styrelsens svar och förslag till beslut 
Styrelsen har under året mottagit flera motioner som gäller bland annat påverkan av 
beslutsfattare, myndigheter samt lagstiftare samt utbildning. Dessa kommer behandlas i 
ett svar. 

1) Skatt på trafikförsäkringen 
2) Mobilsamtal bakom ratten 
3) Teorikurs repetition av trafikregler 
4) Användandet av reflexer måste öka 

Motionären tar upp frågor som var och en för sig är viktiga för många i samhället. Dock 
anser inte styrelsen att OK är rätt organisation att arbeta påverkande i dessa frågor eller 
att ta på sig ansvaret att utbilda. Det finns flera organisationer som arbetar dedikerat och 
intensivt med bland annat mobilsamtal bakom ratten och användandet av reflexer 
(Motormännen). Därmed inte sagt att vi inte kan bidra. För några år sedan hade vi till 
exempel en reflexväst som regionstämmopresent.  

 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 
 
- att anse motionen besvarad. 
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