Motion b.
Bakgrund:
Vår förening har många års erfarenheter. Startades redan 1929 av ingen mindre än Axel
Adler som många av oss vet är en av de verkliga huvudanledningarna till att vi existerar
och delvis blommar idag nära 92 år efter starten!
Föreningen styrs ju av våra stadgar.
Senast en verklig översyn gjordes var ju 2011, då bl.a. vårt namn ändrades till dagens
Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening
Vår omgivning har ju utvecklats genom att Handelshögskolan (HHGU) själv har en alumni
verksamhet som är mycket aktiv.
Handels Studentkår (HHGS) har ju blivit synnerligen professionella och antalet
kårföreningar och kommittéer ökat mycket de senaste decennierna.
Verkligheten för vår förening har alltså förändrats ganska så mycket sedan Axel Adlers
tid!
Ordet modernisering av stadgarna är ej det rätta ordet.
Idag är vår förening aktiv i en annan typ av omgivning/omvärld än den som rådde under
föreningens första 75 år!
Idag finns hel nya kommunikationsverktyg typ Facebook, Linkedin, Twitter, Poddar,
Youtube, Smartphone m.m.
Fundamentet med HHGA är kamratskapet och att Handelsandan skall fortleva.
EN GÅNG HANDELSHÖGSKOLIT ALLTID HANDELSHÖGSKOLIT skall vi verka för
att det fortsätter långt in i framtiden.
För den skull är det tid att se över våra stadgar och uppdatera dessa där så kan anses
nödvändigt och behövligt till hjälp för föreningens utveckling framgent.
100 år skall vi ju fylla 2029 (samma år som Chalmers tekniska högskola fyller 200 år)

Motion:

Att en grupp (max 5–6) bestående av ledamöter från styrelsen, operativa
ledningsgruppen och kommittéerna får i uppdrag att se över gällande stadgar och
komma med förslag på förändringar. Dessa skall tillställas medlemmarna i god tid (senast
1 mars 2022) för att sedan kunna ligga till grund för röstning och ett första beslut vid
HHGA’s årsstämman 2022.

Ovanstående förslag lämnat denna dag av:
Göteborg 5 april, 2021
Björn O. Albrektson

Lars Norberg
Anders I Kempe
Lennart Rolff

Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Motivering: Styrelsen anser inte att en särskild grupp behöver tillsättas, då föreningen
kan utvecklas även med gällande stadgar och om en specifik paragraf anses behöva
ändras, så tar man det när frågan aktualiseras.

