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Granskning av motioner fr.o.m. 2017 och framåt
Under senare år har jag vänt mig direkt till Sevalla Hembygdsföreningars styrelser och ansvariga redaktörer för SevallaNytt för att få
igång en dialog mellan styrelserna, redaktörerna och mig som medlem och skribent. Då dialogen uteblev fick dialogen ersättas med
motioner och bemötande i SevallaNytt. Varje motion från mig avslogs utan någon konstruktiv debatt beroende på styrelsernas ovilja att
efterforska fakta eller riggade orsaker. Den senaste styrelsen har dock beviljat mig ersättning efter tre års motioner med krav för mina
utlägg till Accessum för digitaliseringen av ljudband och videofilmer. Styrelsen har också läst på lagen om upphovsrätten och att rätten
gäller i sjuttio år och Oskar Johansson dog för mer än 80 år sedan. Den handskrivna boken ”Klockare och Barnalärare i Sevalla”
tillägnades kyrkoherde Ragnar Lindahl och som gåva till Sevalla Församling 1928. Efter många och långa utredningar har
Hembygdsföreningen även ersatt mig för mina utlägg av avgifter till Bolagsverket för likvidationen av ”Sevalla djur- och
naturförskola Ekonomisk förening”.
För att kunna gå vidare i fullt samförstånd yrkar jag på att en arbetsgrupp väljs som tillsammans med mig granskar mina motioner till
Sevalla Hembygdsförening efter 2017 och ansvarig utgivares och dåvarande styrelsen som nekade mig att bemöta styrelsens inlägg i
tidningen.
Yrkande
-att en arbetsgrupp väljs på två personer och mig som får till uppgift att granska mina motioner fr.o.m. 2017 och framåt samt
SevallaNytt nr.7 juli/augusti 2017 och nummer 2 juni/juli 2019.
Gunnar Björklund, Tallbacka.
P.S.
Styrelsen i Sevalla Hembygdsförening önskad få in motionerna till senast 27 april. Då jag här om dagen efter 27 april fick en klapp på
axeln som tyckte att Sevalla Hembygdsföreningen behandlade mig illa efter allt vad jag gjort för Sevalla har jag repat mod och skrivit
– kanske en sista motion med hänvisning till Sevalla Hembygdsförenings stadgar 2003-03-18 som gäller fortfarande.
§ 10.7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda
senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av
motionen och motiven för ställningstagandet.
D.S.
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