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APU Network Styrelsens rekommendationer
gällande årets inkomna motioner till årsstämman 2017

Syfte med dokumentet
I år har det inkommit ett flertal motioner till APU Networks årsmöte, vilket är en positiv indikator till att
det finns högt engagemang bland medlemmar som vill uppmärksamma problem och komma med förslag
till lösning.
För att effektivisera detta arbete har APU Network styrelse tittat igenom alla motioner och lägger här
fram sin samlade åsikt för varje motion. Där så är relevant redogörs även för om det finns gällande
regelverk som bör tas hänsyn till i det relevanta förslaget.
Det är viktigt att betona att framläggningen nedan ingalunda är beslutande, utan enbart rådgivande. Det
är fullgoda, betalande medlemmar som vid årsmötet tillsammans beslutar om samtliga motioners utfall.

Motion: APU Networks styrelsens struktur
Styrelsen stödjer motionen att en av styrelsemedlemmarna har koordineringsrollen inom Project Office.
Detta förslaget har redan provats genomföras förra året men av olika skäl inte kunnat implementerats.
Utöver PO rollen, finns samtliga övriga förslag på rollerna i motionen (inklusive ekonomiansvarig) , redan
definierade och tillsatta inom styrelsen. Roller och ansvar bifogas här i dokumentet för
detaljinformationen kring rollerna. I samtliga fall har medlemmar i styrelsen haft dubbelroller.
Styrelsen stödjer förslaget kring ökning av fullgoda styrelsemedlemmar från 5 till 7 samt 2 suppleanter,
för jämnare spridning av strategiskt ansvar inom samtliga områden enligt nuvarande rollbeskrivning.

Motion: Skapande av APU Networks årliga budget
APU Networks styrelse stödjer detta förslag och har påbörjat arbetet att ta fram budget utefter APU
område. APU ledare/områdeskoordinatorer som ansvarar för APU områdena har redan tillfrågats att ge
uppskattning på kostnad för sina återstående aktiviteter under 2017.

Motion: Föreningslokaler
Motion: Virtuell Office och Mötesrum
Båda förslagen enligt rubrikerna ovan syftar till att hitta hållbar lösning för APU lokaler i första hand i
Stockholm. Styrelsen stödjer förslaget. Styrelsen har förstått och tillsammans med övriga
arbetskonstellationer upplever likadana utmaningar med lokalbrist.
Ett utredande arbete har redan påbörjats och vi rekommenderar att det blidas en inriktad arbetsgrupp
som löser denna fråga. I sammanhanget bör beaktas att APU Network nyligen blivit medlemmar inom
NBV vilket kan vara en möjlighet att i samarbete med NBV hitta lokaler för vår pågående verksamhet.
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Motion: Vår framtid, rådgivande organ
Styrelsen stödjer detta förslag och det finns ett pågående arbete för att starta upp ett rådgivande organ i
syfte att ge råd kring riktning av APU Network. Status i frågan är att styrelsen just nu utreder vilken
konstellation av medlemmar vore passade. Ett antal entreprenörer har redan identifierats och tillfrågats
ingå i gruppen och visat intresse (se vidare styrelseprotokoll från mars 2017).
Nuvarande styrelse kommer att göra en överlämning till kommande styrelse av full status i denna fråga
för vidare arbete.

Motion: Ordförandepost att tilldelas enbart boende i Stockholm
Majoriteten av APU Networks styrelse röstar nej för detta förslag (en styrelsemedlem röstar för och
villkorat utträde från styrelsen om ordföranden inte är bosatt i Stockholm). Majoriteten anser att
förslaget att ordförandeposten enbart reserveras för en person som är bosatt i Stockholm är ett steg
tillbaka till att centralisera organisationen och stjälper organisationens tillväxt i över hela Sverige.
Ytterligare motivering enligt nedan enligt denna majoritet:
APU Network är en svenskregistrerad ideell organisation som omfattar inte bara Stockholm, utan hela
Sverige. Visserligen har organisationen historiskt haft sin största del av verksamheten i Stockholm; dock
har det länge varit en önskan att bredda engagemanget till hela Sverige och en stor utmaning att lyckas
med detta. Under det senaste året har breddningen påbörjats organiskt, för att under 2016 ha gjorts en
medveten satsning att utöka verksamheten till Malmö och Göteborg. Strategin som styrelsen tog fram var
att tillsätta ledamöter i styrelsen från städer utöver Stockholm. Detta har också gjorts - Himzo Music har
varit verksam för Öresund/Malmö och Dzenan Karic för Väst/Göteborg vilket, tillsammans med projekt
som drivits lokalt eller oberoende av plats har resulterat i ökat antal av medlemmar utanför Stockholm,
vilket är mycket positivt.
Utöver detta har styrelsen under det senaste året gjort stora framsteg i att göra styrelsearbetet mindre
personberoende. Roller och ansvar har tagits fram och även de viktigaste rutiner har dokumenterats.
Detta medför att det tidigare personberoendet som funnit hos ordföranden nu har breddats till att
hanteras av flera medlemmar i styrelsen, även representationsrollen som anges i förslaget. Vi anser detta
snarare vara fördel att flera styrelsemedlemmar officiellt representerar organisationen.
Slutligen, vi lever i en digital värld där mycket av arbetet numera sker i distribuerade team med bra
verktyg för att hålla möten utan att alla behöver vara pa samma ställe. Styrelsen har under det senaste
året har effektiva möten digital och anser att inte detta heller är ett skäl till varför ordförande bör vara
bosatt i Sverige.

Motion: Bilda APU Network Support till Styrelsen
Styrelsen stödjer syftet, dock inte lösningsalternativet i detta förslag.
Det finns ett stort behov att frigörastyrelse från operativt arbete så att mera tid kan ägnas år strategiska
frågor. I detta sammanhanget ser vi inte att lösningen är att skapa ytterligare en konstellation inom APU
Network, utan att förstärka det redan befintliga Project Office samt att stärka samarbetet mellan PO och
styrelsen.
I vilket fall medlemmarna beslutar, betonar vi också att sådana konstellationer av operativt arbete inte
bör vara en del av stadgarna enligt bäst praxis, då motionen föreslår att lägga till detta beslut i stadgarna.
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Motion: SMS Tjänst
APU Styrelsen stödjer förslaget att se över APU Networks informations- och kommunikationskanaler och
i detta utreda behovet att användning av SMS tjänst.
Konkret gällande SMS tjänst har det sedan tidigare gjort en utredning och vi har kommit fram till att
nyttan av denna tjänst är direkt avhängig hur väl uppdaterad databas vi har kring medlemsinformation.
Detta kan vara ett hinder idag då vi inom APU Network har de uppgifter som medlemmen uppger vid
registrering, dock ingen mekanism för att hålla databasen uppdaterad vid ändring av
kontaktinformationen.
Dock anser vi att SMS tjänst kan med fördel användas för punktinsatser inom projekt där vi har
avgränsade och verifierade kontaktuppgifter till målgruppen.

