
Motion till APU Networks årliga föreningsstämma 13 maj 2017. 
 
 
En beskrivning av situationen 
Enligt nuvarande läge i APU:s styrelse slutar 4 av dem 7 utvalda medlemmar. Sittande styrelse 
medlemmar valdes på föreningsstämma i maj 2016. 
  
Motivering till förslaget 
 
Praxis inom APU network arbete är att man väljer styrelse medlemmar på minst två år period 
med tanken att de flesta utvalda på två år stannar även 4 år som styrelse medlemmar. Huvud 
orsaken för denna praxis var stabilitet inom styrelse och APU network.   
 
APU styrelse har idag en ordförande, en vice ordförande, 3 ledamöter och 2 suppleanter. 
Ordförande, vice ordförande samt en ledamot och en suppleant kan inte fortsätta arbete i APU 
styrelse. Olika orsaker ligger bakom varför personer slutar sitt arbete. 
APU network har inte många resurser som har erfarenhet inom APU operativ arbete och 
personer som ska väljas till styrelse på stämma i maj 2017 kan vara personer med liten eller 
ingen erfarenhet alls.     
Om man skulle engagera personer som har erfarenhet då hamnar man, för det mesta, på samma 
personer som vi hade haft som styrelse medlemmar tidigare. Och det vill man inte! 
  
Vi har ingen direkt skolan för APU styrelse men vi kan hjälpa till dem nya utvalda styrelse 
medlemmar att växa upp i sin roll.   
Förslaget är att etablera ett Support team som skulle hjälpa till styrelse under en begränsad tid 
(till den nya stämman 2018!) 
  
 
Konkret förslag till förändring eller lösning 
Enligt denna motion, förslår jag att APU:s stadgar revideras.  
Support team ska definieras och stämma skulle fatta sitt beslut.  
Följande personer skulle jag förslå för Support team:  

 Armin Hadzic 
 Haris Grabovac 
 Merzijana Koldzo  
 Suad Sacirovic (har inte hunnit snacka med Sude!) 
  

Dessa personer (utom Sude) hade redan positiv svarat för denna roll men det gå bra att ha nya 
förslag på personer som skulle ingå i Support team.  
Ett uppdrag ges till den nya styrelse och Support team att inom 1 månad senast 15 juni 2017 
komma överens om hur man skulle jobba tillsammans, hur ofta har man möte, vilka frågor tas 
upp osv.  
Enligt förslaget, Support team skulle ha bara rådgivande roll och ansvaret samt beslutet tas alltid 
av APU styrelse.  
Support team skulle vara aktiv i ett år. På årsstämma 2018 skulle man fatta beslut om man gå 
vidare med Support team eller inte.  
  
Irfan Koldzo, medlem i APU Network 
Stockholm, 05 april 2017 


