Motion 2 till årsmötet 12 mars 2019
Att samtliga mail skall till en ÖIS-adress skall besvaras.
I olika flikar på ÖIS hemsidor finns det ett antal mejl-adresser till olika personer eller
verksamheter. Till de mejl-adresserna kan man som medlem mejla och ställa frågor till
ansvariga. Dessa frågor besvaras inte alltid. Om den ansvarige för mejl-adressen anser sig inte
behöva svara på mejlet skall detta skickas som svar. Detta är också en information.
Att inte besvara ett mejl är både nonchalant och respektlöst mot avsändaren.
Jag föreslår att årsmötet beslutar:
a. Att de mejl som skickas till mejl-adresser som finns på ÖIS hemsidor alltid skall besvaras.
b. Att denna motion skickas till ÖIS huvudstyrelses årsmöte från ÖIS FF:s årsmöte för
behandling.

Arne Nilsson
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––

Styrelsens svar på Motion 2 från Arne Nilsson
Att samtliga mail skall till en ÖIS-adress skall besvaras.

Styrelsen för ÖIS Fotboll föreslår till årsmötet att avslå motion 2 i sin helhet.

Det är ÖIS Fotbolls ambition att besvara alla inkommande mail som bedöms vara av sådant
innehåll att de är skäliga att besvara. Detta gäller i synnerhet mail från medlemmar, supportrar
och övriga seriösa avsändare. Styrelsen vill dock påpeka att det inte alltid går att säkerställa
att mailen kommer fram genom diverse filter i såväl avsändarens och mottagarens
mailservrar. Därav händer det ibland att vissa mail inte har kommit fram och därmed inte har
besvarats. Det är också så att mängden mail som ibland inkommer till föreningen kan vara
upp mot 1000 stycken om dagen utspridda på såväl kanslipersonal, sportslig personal,
förtroendevalda och personal inom akademin m.fl. Många av dessa mail är av sådan karaktär
att föreningen inte kan förväntas besvara dem.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts avseende ÖIS Fotbolls grundläggande ambition,
tekniska hinder samt mängden e-post som dagligen tillställs föreningen anser inte styrelsen att

det är genomförbart att genom ett generellt beslut säkerställa att samtliga mail som inkommer
till ÖIS Fotboll skall besvaras.

Vidare menar Styrelsen att det inte heller går att vidare föreslå denna motion till ÖIS
huvudstyrelse och dess årsmöte.

