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Styrelsens svar och förslag till beslut ang motion av Sven Tiberg 2019-12-02 
 
2. Kallelser och information via mail 
 
I motionen föreslås att rubr utsänds via www.oisf.se samt via mail till medlem, som anmält 
mailadress. Officerstidningen utnyttjas också. Årsredovisning m m publiceras på 
www.oisf.se. 
 
Styrelsen finner att innebörden av förslaget är att kallelse till enskild medlem endast går till de 
som anmält mailadress. Övriga hänvisas till aktiv sökning på nätet eller i tidningen.  
 
Mailadress är till dags dato inte registrerad i medlemsregistret. För nya medlemmar – från det 
att beslut tages – är det möjligt att registrera mailadress, för övriga fordras insamling av sådan 
samt upprättande av mailsändlistor. Detta medför ett antal postutskick för att nå alla med-
lemmar och få in svar, utan garanti att alla mailadresser anmäls. Mailadresserna måste införas 
i medlemsregistret samt sammanföras i sändlistor, ett omfattande arbete med många felkällor. 
Dessa sändlistor (inte minst ändringstjänsten) måste sedan administreras av styrelsen. 
 
Styrelsen anser att konsekvenserna av förslaget måste utredas. Nuvarande system må ha 
nackdelar i form av kostnader och modernitet, men har också fördelar. Ett nytt system enligt 
motionärens förslag innebär initialt både kostnader och arbete, i förlängningen minskar kost-
naderna avsevärt, men styrelsens förmåga att administrera det nya systemet måste analyseras. 
 
Det är en viktig principiell fråga om föreningen ska eller kan frånhända sig möjligheten till 
direktkontakt med medlemmarna. 
 
Styrelsen kommer därför att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av viceordföranden för att 
utreda frågan (inkl p 6). 
 
3. Anpassa revisionen till att alla pengar hanteras av Kammarkollegiet 
 
I motionen föreslås att effektivisera revisionen och minska revisionskostnaderna genom att 
utreda revisionens inriktning och genomförande. 
 
Styrelsen finner att innebörden av förslaget är en utredning om rubr fråga, med syfte enl ovan 
och ställer sig i princip positiv därtill. Konsekvenser, lagenlighet, möjligheterna till insyn för 
medlemmarna samt styrelsemedlemmarnas rättssäkerhet måste emellertid analyseras. 
 
Styrelsen kommer därför att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av skattmästaren för att 
utreda frågan.  
 
4. Uppmuntra till donationer 
 
I motionen föreslås att styrelsen driver ett aktivt arbete för att uppmuntra till ytterligare donat-
ioner till föreningen. 
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Styrelsen avser att ta fasta på förslaget och vidta de åtgärder som krävs. 
 
5. Dokument till ”Vita arkivet” 
 
I motionen föreslås att varje medlem förses med ett dokument för det ”Vita arkivet” och/eller 
för närstående av vilket framgår att vederbörande är medlem i OISF, vad detta medlemskap 
innebär, samt kontaktuppgifter. 
 
Styrelsen avser att ta fasta på förslaget och vidta de åtgärder som krävs. 
 
6. Använd Statens personadressregister (SPAR) 
 
Detta förslag ska ses mot bakgrund av argumentet att postutskick enl p 2 är det säkraste sättet 
att tvinga fram uppgifter om adress- och namnförändringar samt ev dödsfall, och hör därför 
ihop med denna punkt (se p 2). 
 
 
 


