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Motion: Tidigareläggande av valet av ARMA 

Kongliga Flygsektionen THS | Sektionsmöte 3 2016 
Under ett antal år har ARMA och därigenom FARMEN haft svårt att prestera enligt Sektionens förhoppningar (och 
viktigare: budget). Flertalet diskussioner om ämnet undertecknade (föregående och sittande ARMA) emellan har framför 
allt uppdagat två förbättringsområden: 

1. Arbetsmarknadsevent har en väldigt lång startsträcka, vilket gör början av verksamhetsåret en smärre omöjlighet för 
ARMA och FARMEN att genomföra egna event - och resten av tiden en kapplöpning mot tiden och budgeten som 
blivit lidande av denna första tid. 

2. Det skulle gagna ARMA mycket att få en längre upplärningsperiod i stil med den som finns på THS Centralt. Där 
väljes liknande poster mer än ett halvår innan dess verksamhetsår, så att de kan få en ordentlig introduktion av sin 
föregångare. 

Diverse försök att hantera dessa utmaningar har genomförts tidigare år, med varierande resultat. Vi föreslår en ny metod: 
att välja nästa Arbetsmarknadsansvarig redan under Sektionsmöte 2. Förslaget innebär inte att ARMAs verksamhetsår 
förändras, men ett tidigare val skulle betyda att såväl sittande som blivande ARMA kan förbereda för sistnämndas 
övertagande av verksamheten. Detta skulle förbättra möjligheten för den eftersökta upplärningsperioden, samt att den 
nyvalde skulle ha tid att planera och påbörja evenemang till sitt verksamhetsår. 

En potentiell risk med förslaget är att arbetsbelastningen för ARMA effektivt förlängs med ett halvår. Det är dock vår åsikt 
att fördelarna med den rutin och möjlighet till förarbete som förslaget innebär vida överstiger denna nackdel – och att 
effekten av dessa fördelar snararare sprider ut eller rentav förminskar den arbetsbörda som posten i nuläget innebär. 

När ARMA numera sitter i ledningsgruppen och inte i styrelsen, kan det vara mindre viktigt att posten blir vald under 
samma sektionsmöte som övriga i gruppen. Detta då ledningsgruppen inte har samma överlapp i arbetsuppgifter som 
styrelsen förr hade och dess individuella ansvarsområde därför blir av större vikt än kompositionen av gruppen. Vi anser 
det därför som ett utmärkt tillfälle att genomföra en sådan här förändring. 
 

Yrkande 
Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

att1 ändra Reglementets § 3.4.2 från 

 § 3.4.2 Sektionsmöte 2 skall speciellt behandla  

x Val av Kjölswyn  
x Föregående års verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för 

föregående års styrelse. 
x Val av funktionärer som sitter på brutet verksamhetsår 

till 

§ 3.4.2 Sektionsmöte 2 skall speciellt behandla  

x Val av Kjölswyn  
x Föregående års verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för 

föregående års styrelse. 
x Val av funktionärer som sitter på brutet verksamhetsår 
x Val av ARMA 

samt att uppdatera praxis där ändringen blir relevant. 

 

att2 ändra Reglementets § 3.4.3 andra punkt från 

 § 3.4.3 Ordinarie Sektionsmöte 3 Sektionsmöte 3 ska speciellt behandla  

x Val av nästkommande års styrelsefunktionärer 
x Val av nästkommande års ledningsgruppsfunktionärer 

till 
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§ 3.4.3 Ordinarie Sektionsmöte 3 Sektionsmöte 3 ska speciellt behandla  

x Val av nästkommande års styrelsefunktionärer 
x Val av nästkommande års ledningsgruppsfunktionärer utom ARMA 

samt att uppdatera praxis där ändringen blir relevant. 

att3 ovanstående attsatser görs gällande under verksamhetsår 2017, dvs att ARMA 2017 väljes under sittande 
möte i enlighet med nuvarande reglemente. 

 

____________________________________ 

Harparan Dhindsa & Anders Sivertsson 
Stockholm 28 september 2016 
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MOTIONSSVAR - SEKTIONSMÖTE 3 2016 

Tidigareläggande av valet av ARMA  
Styrelsen vill börja med att tacka motionärerna för motionen. Styrelsen anser att bakgrunden till motionen är mycket 
nyanserad och tar fler perspektiv i beaktande. Resonemanget som förs är relevant och lyfter flera viktiga fördelar. Det Styrelsen 
tycker är särskilt viktigt är möjligheten till en mer långsiktig planering av det kommande året. Detta kan även bidra till ökat 
engagemang för den nyvalde ARMA, när denne kan planera sitt år bättre och ges möjlighet att hitta engagerade Farmen-
medlemmar. Styrelsen ser inga direkta nackdelar med att välja ARMA på SM2 och anser ej heller att det finns något större 
egenvärde i att välja alla LG-poster på samma möte.  

Styrelsen vill dock påpeka att poster på THS Centralt ej väljs så långt innan, det rör sig om några månader och den perioden är 
kortare än den som Flygsektionen har i nuläget.  

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar Styrelsen  

att bifalla motionen i dess helhet.  

________________________________ 

Jesper Flodin 

Stockholm, 29 september 2016
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