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Riksstyrelsens förslag om upphörande av samtliga distrikt. 

Vid MoKS Riksstämma i Linköping 2016 togs ett första beslut om att lägga ner samtliga distrikt. 


Till grund för förslaget låg en föreningsenkät som skickades ut till alla medlemmar under 2015 där 
resultatet visade att merparten av MoKS medlemmar känner till att distriktsfunktionen existerar 
samt att en knapp tredjedel tycker att distrikten är viktiga. Enkäten visar också att majoriteten inte 
har något behov av distrikt eller anser att nätverk kan vara att föredra framför distrikt.


Vidare ansågs det som viktigt att i samband med den organisationsförändring som genomförs 
lägga ner distrikten för att få en så smidig övergång till den nya organisationen tillsammans med 
Livemusik Sverige som möjligt.


Med hänvisning till beslut om upphörande av distrikt i ett första beslut av två som antogs 
vid Riksstämma 2016 föreslår MoKS Riksstyrelse att den extra Riksstämman 2017 beslutar 
följande: 

• Att upplösa MoKS samtliga distrikt i ett andra beslut av två samt att all verksamhet 
och alla tillgångar ska överföras till MoKS Riks eller annan organisation med 
organisationsnummer 842000-8990. 

Nedan finns Riksstyrelsens förslag om upphörande av samtliga distrikt i ett första beslut av två 
från MoKS Riksstämma 2016:


18. Riksstyrelsens förslag om upphörande av samtliga distrikt (Rs16_prop_2). 
	  
	 Resultat från föreningsenkät 2015. 
	  
	 I den föreningsenkät som skickades ut till MoKS medlemmar under hösten 2015 ställdes frågan om 
	 hur medlemmarna ser på distriktsfunktionen. Vi ställde följande frågor och fick följande svar: 

	 	 1. 	 Känner din förening till att MoKS har distrikt och vet ni vilket distrikt ni tillhör? 

	 	 	 Ja.	 	 	 	 	 	 	 75 % 
	 	 	 Ja, fast vi vet inte vilket distrikt vi tillhör.	 	 	 10 % 
	 	 	 Nej.	 	 	 	 	 	 	 15 % 

	 	 2. 	 Tycker din förening att distriktsfunktionen är viktig? 

	 	 	 Ja, distriktet är viktigt för vår förening.	 	 	 30 % 
	 	 	 Ja, men kanske kan man jobba med nätverk istället. 	 35 % 
	 	 	 Nej, vi har inget behov av något distrikt.	 	 	 20 % 
	 	 	 Nej, vi visste ju inte ens om att det finns distrikt.	 	 15 % 

	 Sammanfattningsvis kan vi se att merparten av MoKS medlemmar känner till att 	 distriktsfunktionen 
	 existerar samt att en knapp tredjedel tycker att distrikten är viktiga. Dock ser vi också att majoriteten 
	 inte känner till, har något behov av distrikt eller anser att nätverk kan vara att föredra framför distrikt. 

	 Förberedande arbete inför MoKS framtida organisation tillsammans med Livemusik Sverige. 

	 I arbetet med den nya organisationen behöver vi göra förberedelser för att på ett så smidigt sätt 	
	 som möjligt kunna starta denna i början på 2017. Ett led i detta är att upplösa samtliga distrikt och 
	 överföra ansvaret för det regionala arbetet till riksorganisationen som bör förvalta distriktens 	
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	 inventarier och ekonomi och se till att dessa kommer berörda medlemmar tillgodo precis som 	
	 tidigare.  

	 Viktigt är att påpeka att alla ekonomiska medel måste hanteras enligt de beslut som regionala 	
	 bidragsgivare sätter upp och kan alltså inte gå till verksamhet som ej härrör berörd 	 	
	 distriktsverksamhet. 

Med anledning av ovanstående föreslår MoKS Riksstyrelse att Riksstämman 2016 
beslutar: 

• Att upplösa alla MoKS distrikt i ett första beslut av två samt att riksorganisationen får i 
uppdrag att förvalta dessa tills dess ett andra beslut har tagits. 


