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Motion till Scensveriges Årsmöte 23 mars 2020  
 
 
 
Förslag om tillsättning av suppleanter till vissa ledamöter i Scensveriges styrelse 
 
 
Bakgrund 
Scensveriges styrelsemedlemmar och valberedning väljs på två år och det framgår inte av 
stadgarna hur en styrelsemedlem kan ersättas om hen inte har möjlighet att närvara på 
möten, till exempel på grund av sjukdom. Då vissa styrelseplatser är reserverade för 
representanter från medlemsorganisationer blir det problematiskt för organisationen om 
dess representant inte kan medverka i styrelsearbetet.  
 
 
Danscentrum yrkar på: 
 
- att en valberedningssuppleant väljs på Årsmötet 

– att suppleanter väljs till de sex ledamöter som, enligt stadgarna, är reserverade för vissa 
medlemsorganisationer.  
Det vill säga för: 
de, minst två, ledamöter som representerar Svensk Scenkonst  
de, minst två, ledamöter som representerar Teaterförbundet för scen och film  
den ledamot som representerar Danscentrum 
den ledamot som representerar Teatercentrum 

– att respektive organisation föreslår sina suppleanter/sin suppleant, så som de till 
valberedningen föreslår/utser styrelseledamöterna. 
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Styrelsens svar på inkommen motion från Danscentrum: 
 
 
Styrelsen anser att det behövs suppleanter då styrelsearbetet kan bli lidande då en ordinarie 
ledamot uteblir under en längre tid. Detta är även en rekommendation från revisorerna. 
Vårt förslag är att valberedningen väljer två suppleanter som kan ersätta en eller två 
ledamöter oavsett representation. Då styrelsen redan består av 15 personer finns ingen 
anledning att ha sex suppleanter. Styrelsen ska representera Scensveriges alla medlemmar 
i alla frågor och inte bara företräda sin organisation. 
 
Om en ledamot väljer att avsluta sitt styrelseuppdrag under pågående period ska ett 
fyllnadsval ske på nästa årsmöte eller ett extra årsmöte. 
 
Vi föreslår att valberedningen tar fram förslag på två suppleanter som röstas in på ett extra 
årsmöte 2020 och  på ordinarie årsmötet 2021. Detta då föreningen behöver två årsmöten 
för att ändra i stadgarna. 
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