Med anledning av Elisabeth Spångs svar på uppdrag av styrelsen daterat
2013-11-10 vill vi bemöta vissa påståenden och samtidigt begära svar på de
frågor som vi ställt i vår skrivelse daterad 2013-07-29
Skrivelsen daterad 2013-07-29 inte är endast undertecknad av mig
(Göran Tullberg) utan av ytterligare 24 medlemmar i
Skottefederationen.
− Skälet till att kassören avgick finns dokumenterat i
årsmötesprotokollet § 11
− Att kassören efterlyst en kopia av Birgit Westerströms Testamente är
korrekt och nödvändigt då det ligger till grund för utbetalningar på c:a
10.000:Beträffande ekonomin kan man notera att i Styrelse Protokoll från
2013-01-22, § 4 kassören meddelat styrelsen att varulagret borde ha
avskrivits tidigare och att Skotte-Nytt går med förlust.
Vidare kan noteras att hela styrelsen inklusive nuvarande ordförande
har skrivit under årsredovisningen för 2012 där det tydligt framgår att
Skottefederationen gör en stor förlust.
− Jag finner det anmärkningsvärt att påståendet om att alla
handlingarna har brunnit upp upprepas. Detta sades på senaste
årsmötet och direkt efter årsmötet tog jag kontakt med Dan
Ericsson och Anette Jansson Bohlin som båda bekräftade till mig att
i samband med årsmötet 2006/07 när Anette avgick överlämnades 6
kartonger med dokument till Anita Östby. Benedict avgick som
sekreterare 1999 och under perioden 2000-2001 var Cecilia
Gillström sekreterare, 2002-03 Mona Dans och Anette Jansson
Bohlin 20042006. Skulle dessa tre ha arbetat utan dokument och
arkiverat handlingarna hos Benedict.
Vi finner det anmärkningsvärt att styrelsen inte på något sett
är beredd att informera medlemmarna om vilka besparingar
som genomförts eller kommer att genomföras, trots vad § 11 i
stadgarna säger. "§11 Protokoll Protokoll skall föras vid klubbmöte
samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden
som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av
tjänstgörande ordförande och vald eller valda justeringsmän. Protokollen
skall vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen skall arkiveras på
betryggande sätt."
Av årets styrelse protokoll framgår det att det inkommit en skrivelse,
men inte vilket beslut styrelsen fattat med anledning av skrivelsen.
Vidare vad gäller besparingar finns det nämnt en gång att man
diskuterat en eventuell neddragning av antalet nummer av Skotte-Nytt
men inget beslut och en gång skall en besparing på 2.000:- ha

gjorts genom ett bank byte men samtidigt har man beslutat om ebokföring i Swedbank, är den gratis eller ? Vilka besparingar har
gjorts?
Vi samtliga medlemmar som undertecknat skrivelsen daterad 201307-29 kräver fortsatt svar på fullständig redovisning över vilka
aktier och hur många som har sålts och till vilken kurs och vad
likviden blev efter bankkostnader.
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