Proposition 1
Föreningens nedläggning
När det ordinarie årsmötet 2019 beslutade att påbörja nedläggningen av föreningen, var det med en liten
förhoppning om att vi inte skulle behöva fullfölja nedläggningen. Styrelsen får dock konstatera att inte
mycket har hänt sedan dess. Året har snarare varit en bekräftelse på att föreningen bör läggas ned.
Det är förstås tråkigt att en förening som har varit verksam sedan 1996 nu ska läggas ned. Hundratals
medlemmar har passerat genom åren – några för en kortare tid, andra för en längre tid. Det är med både
tacksamhet och stolthet som vi kan se tillbaka på de många aktiviteter och sammankomster som vi haft
under nästan 25 år.
Den förening som började är en annan än den som nu slutar. Då var internet något nytt. Det gick att hyra
Star Trek-avsnitt på VHS-kassetter och diskussioner fördes via mejlinglista. Folk kunde köra många mil
till Ronneby eller Lund för att sitta en hel dag i en aula och se på avsnitt.
Nu finns alla filmer och avsnitt ett klick bort på Netflix. Folk har möjlighet att vara mer sociala än någonsin via Facebook och Twitter, men väljer i mindre grad att engagera sig föreningsmässigt. Kanske är det
så att TSS inte behövs längre, åtminstone inte som det behövdes i slutet av 1990-talet.
Det första nedläggningsbeslutet togs alltså 2019. För att slutligen lägga ned föreningen krävs det att
samma beslut fattas en gång till, med minst tre fjärdedelar av föreningens medlemmar som röstande.
Styrelsen föreslår därför att årsmötet beslutar
att lägga ned föreningen, i enlighet med föreningsstadgans §10.1.

Proposition 2
Fördelning av tillgångar
Med anledning av att föreningen läggs ned, träder §10.2 i kraft. Den paragrafen lyder i sin helhet:
»Vid upplösning ska TSS tillgångar, efter att alla skulder/kostnader betalats, fördelas i enlighet med §1.1 på
det sätt som årsmötet beslutar.«
§1.1 i sin tur lyder i sin helhet:
»Trekkers i Södra Sverige, TSS, arbetar på ideell grund. Syftet är att främja intresset för Star Trek och science
fiction, och att bedriva verksamhet i enlighet med verksamhetsplanen, huvudsakligen för Star Trek-fantaster i Blekinge, Skåne och Småland, samt att förse dessa med information om vad som händer nationellt och
internationellt inom Star Trek.«
Det som har varit ett av de mest uppskattade inslagen genom åren är den årligen återkommande biovisningen, med efterföljande grillning. Det känns passande att avsluta med just detta, och att föreningen då
står för alla kostnader – både för visningen och för efterföljande måltid – så långt pengarna räcker.
Styrelsen föreslår därför att årsmötet beslutar
att reglera de innestående skulder som föreningen har,
att betala kostnaden för en sista biovisning för TSS-medlemmar,
att – om pengar därefter finns kvar – så långt möjligt betala kostnaden för middag (mat, dryck, efterrätt)
jämnt fördelat för de TSS-medlemmar som varit med på biovisningen.

