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Motionssvar angående Aktivitetsutskottet och D-LANs struktur 
 
Styrelsen rekommenderar att avslå Johan Runestams, Hampus Tönnies, Mathilde 
Hennings och Juliette Winneroths motion angående Aktivitetsutskottet och D-LANs 
struktur. 
 
Styrelsen anser att Aktivitetsutskottets nuvarande struktur inte har utforskats 
tillräckligt länge, eftersom strukturen beslutades under vintermötet 2019 och endast 
har praktiserats sedan terminsstart. Att ändra strukturen ytterligare anser styrelsen gör 
att den nuvarande strukturens fördelar ej har hunnit utforskats till fullo. För att förenkla 
förståelsen för Aktivitetsutskottets nuvarande struktur har styrelsen valt att inkludera 
en skiss över den. Denna återfinns på sida 2 i motionssvaret.  
 
Styrelsen anser även att det inte finns tillräckligt många konkreta problem nämnda i 
motionen som skulle försvinna givet de föreslagna förändringarna. De problem som 
nämns bedömer inte styrelsen vara tillräckligt omfattande för att göra stora 
förändringar, utan skulle kunna skötas internt utifrån den struktur som vintermötet 
2019 beslutade om. Ett exempel är argumentet att information från styrelsen samt 
kansliet som bör delas med aktivitetsgruppens ordförande kan gå förlorad givet 
utskottets nuvarande struktur. Enligt styrelsens tolkning av strukturen är det tydligt att 
information från kansli och styrelse skall gå via aktivitetshanteraren till 
aktivitetsgruppens ordförande. Således bör aktivitetshanterarens ansvar vara att avgöra 
vilken information som ska delas med aktivitetsgruppens ordförande. Därmed bör detta 
inte vara ett strukturellt problem. 
 
Motionen beskriver att aktivitetshanteraren i nuläget har en skev ansvarsroll kring 
utskottets undergrupper. Detta då denna post ska ha ytterst ansvar för grupperna utan 
att leda det arbete som utförs inom dem. Dock framgår det i reglementet §10.8.3.1 att 
aktivitetshanteraren ska ansvara för att samordna Aktivitetsutskottets arbete och 
ansvara för undergrupperna, vilket även det påvisar att det ej bör vara strukturen som 
är grunden till problematiken. 
 
På grund av den korta prövotiden för den nya strukturen ser styrelsen det som 
problematiskt att redan nu införa ytterligare förändringar i utskottet. Styrelsen är på 
längre sikt inte negativt inställd till förändring men eftersom den nya strukturen precis 
har införts ser styrelsen gärna att den inte redan nu ändras ytterligare en gång. 
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