Motion till Den Svarta Massans årsmöte 2022
Stadgeändring §2 Ändamål och verksamhet (gällande stadgarna antagna 2016-04-16)
Våra stadgar är grunden för vår verksamhet, och ett rättesnöre för hur styrelsen ska sköta
verksamheten. Det är mycket viktigt att verksamhetsbeskrivning i stadgarna stämmer
överens med den verksamhet som bedrivs. Om så inte sker så gör antingen styrelsen inte
sitt jobb på rätt sätt eller så sitter den kanske med gamla stadgar som inte har följt med i
utvecklingen?
När jag läser innehållet i paragraf 2 så får jag känslan att vi här sitter med en föråldrad
verksamhetsbeskrivning som förmodligen var en ursprunglig tanke kring verksamhet. Jag
gissar att denna över tid har utvecklats i en annan riktning. Vi är i mina ögon till största del
en finansieringsverksamhet till gagn för de olika sektionerna inom AIK när de behöver extern
finansiering för sin verksamhet. Jag saknar en tydlig beskrivning i paragraf 2 som pratar om
det vi främst ägnar oss åt, dvs att vi lånar ut pengar till de olika sektionerna inom AIK.
Nuvarande stadgar
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att bl a ordna resor, upphandla tjänster samt skapa bättre förutsättningar för
supporters till den idrottsklubb som bildades på Biblioteksgatan 8, 1891 och att hjälpa
samma klubb samt att bedriva sammanhängande och förenlig verksamhet.
Föreningen skall verka för att medlemmarna enklare och billigare skall kunna följa
och stötta denna klubb. Medlem deltar i verksamheten genom att aktivt sprida
föreningens budskap.

Förslag till stadgeändring
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har som sitt främsta ändamål att hjälpa den idrottsklubb som bildades på
Biblioteksgatan 8, 1891. Hjälpen sker främst genom att låna ut pengar till
idrottsklubbens olika sektioner samt genom sponsring. Föreningen har även som
ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bl a ordna resor,
upphandla tjänster samt skapa bättre förutsättningar för supporters till
idrottsklubben. Föreningen skall verka för att medlemmarna enklare och billigare skall
kunna följa och stötta denna klubb. Medlem deltar i verksamheten genom att aktivt
sprida föreningens budskap.
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