Jens Larsson läste upp enligt som följande:
Övrig fråga till Årsmötet för Idrottsklubben Sjöge den 6 mars 2019
Sammanslagning av Idrottsklubben Sjöge och Sjögestad Byalag
----------------------------------------------------------Sjögestad är ett litet samhälle med relativt stor tillgång på rekreationsområden och
idrottsmöjligheter. Dock lider verksamheten av få aktiva utövare och få engagerade i
föreningarna i byn. Flera föreningar slåss om samma personer för styrelsearbetet.
Idrottsklubben Sjöge och Sjögestad Byalag bedriver flera verksamheter som delvis
överlappar och det totala styrelsearbetet borde kunna minskas genom en
sammanslagning av föreningarna. Av föreningstekniska anledningar görs detta genom
att Sjögestad Byalag går upp i Idrottsföreningen Sjöge*.
Detta skickas också som en motion till årsmötet för Sjögestad Byalag.
Jag yrkar på att årsmötet beslutar:
●

att ge styrelsen i Idrottsklubben Sjöge (822001-0584) uppdraget att utreda
möjligheterna för en sammanslagning av föreningen med Sjögestad Byalag
(822002-1300).

●

att om utredningen finner detta möjligt, genomföra en sammanslagning i och med
ordinarie årsmöte 2020.

Sjögestad den 3 mars 2019
Jens Larsson
* Det finns inga bestämmelser varken i Föreningslagen eller i annan
samfundslagstiftning om hur man skall sammanslå föreningar. Detta har att göra med
föreningsfriheten. Ingen person kan någonsin tvingas in i en förening. Eftersom
Sjögestad Byalag i formell mening inte har några medlemmar så underlättar det
betydligt om Idrottsklubben Sjöge kvarstår och Sjögestad Byalag upplöses.

Årsmötet höll en diskussion angående förslaget som var till stor del positiv. Framhölls
som av yttersta vikt att ta med i övervägandet att den kommunikation och det inflytande
som byalaget har med främst Linköpings kommun men även andra instanser för
landsbygdsutveckling inte går förlorad utan minst kan bibehållas i befintligt kvalité. Detta
då IK Sjöge som idrottsförening inte har samma kontaktytor.
Frågan om att bilda nytt alternativt bilda en fraktion diskuterades.
Styrelsen råddes av årsmötet att framskrida försiktigt i frågan för att inte skapa
motsättningar ur intet eller tappa respektive förening på dådkraft.
Styrelsen åtog sig att ta med frågan in i verksamhetsåret 2019.

