Motion – Digitalt Årsmötesprotokollarkiv
Härmed föreslås årsmötet besluta att:
-

En arkivfunktion för åtkomst av årsmöteshandlingar, liknande den
som nu finns för Hjortspår, läggs in i Gyllene Hjortens hemsida.1

-

En projektgrupp tillsätts för att tillse att de av Gyllene Hjortens
årsmötesprotokoll som finns, inklusiver bilagor, läses in som pdffiler och läggs upp i detta arkiv.

-

Detta arkiv enligt praxis skall vara ett de ställen som föreslås för
beslut om var årsmötesprotokoll hålles tillgängligt för
medlemmarnas granskning.

-

Detta arkiv skall vara definitonen på den plats där årsmötesprotokoll
skall finnas om generell platsbeskrivning görs i beslut om
årsmötesprotokollets tillgängliggörande på hemsidan.

Bakgrund:
Fram till 2010 hade vi en föreningsarkivarie, som rotade fram gamla papper och lokaliserade
samt arkiverade alla tidigare årsmötesprotokoll som kunde hittas. Hennes arbete borde vi ta
tillvara på och tillgängliggöra så både gamla och nya medlemmar kan se vad som hänt i
föreningen över årens gång. Och då inte bara beslut som tagits, utan även bilagor som
Verksamhetsberättelse och Världsgruppsberättelse för att se hur Gyllene Hjorten och
Erborigien har utvecklats över åren, samt att vi forfarande håller igång!
Dessutom behöver vi bättre struktur på hur Årsmötesprotokollen publiceras. Vi har som
praxis att beslut om att platsen där årsmötesprotokoll görs tillgängligt för medlemmarna, är på
hemsidan, men ingen bra funktion att lägga upp dem för nerladdning därifrån. Tidigare var
det mer acceptabelt att det hamnade i en forumpost, då årsmötesprotokoll även publicerades i
Hjortspår och fanns tillgängligt hos Styrelse och i föreningslokal för granskning, men nu
behöver vi en bättre struktur. En ordentlig plats för detta på hemsidan behövs, såsom
åtminstone en länk under rubriken ”Dokument” om inte en egen rubrik i ”Föreningen”sektionen på vår hemsida.
Detta är något som bör sättas igång med redan innan lokal flyttas, så vi försäkrar oss om att
inte något av dessa papper försvinner i röran, samt något som inte borde vara svårt att utföra.
Arkivet skall finnas sorterat och organiserat, samt uppläggnings- och nerladdningsfunktionen
borde vara lätt att få till då vi redan har en sådan arkivfunktion för Hjortspår-pdf-filer.
/Sonny Jakobsson, föreningsrevisor
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Denna formulering ger de som skall programmera den viss frihet att utforma den enligt önskemål och design,
såväl som i bestämmande av accessnivå för tillgång, vilket bör ges även tidigare medlemmar och inte endast
årets betalande medlemmar som gäller för Hjortspår. Detta inte endast avde marknadsföringsskäl som nämns i
bakgrundstexten, utan även att tidigare medlemmar bör ha tillgångsrättigheter till de årsmöteshandlingar som
redovisar de år de var betalande medlem under.

