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1 Inledning 

1.1 Sammanfattning 
Detta dokument innehåller underlag för beslut kring misstroendeförklaring av Kadar Hassan 

gällande förtroendeuppdraget Sexmästarinna verksamhetsåret 18/19 och samtliga aktiva 

förtroendeuppdrag på Kemisektionen. 

1.2 Tidigare sammanträde 
Ordföranden, vice ordföranden, kassörer, revisorer och mästare för verksamhetsåren 18/19 

och 19/20 har haft ett möte den 2a september 2019 för en avstämning och diskussion kring 

ärendet och hur det ska hanteras. Mötet avhandlade bland annat utformningen av dessa 

handlingar. 

1.3 Omfattning 
Dokumentet innehåller endast en översiktlig redogörelse av bakgrunden till 

misstroendeförklaringen av hänsyn till personen i fråga. Styrelsen och andra berörda 

funktionärer kommer att föredra bakgrunden och underlag till beslut i detalj under 

sektionsmötet och även svara på frågor. 

Det kommer även ske en rapportering kring de konsekvenser som uppstått till följd av 

bakgrunden, hur de har arbetats med och hur det fortsatta arbetet ser ut. 

Sektionsmedlemmar som ej kommer ha möjlighet att närvara på mötet kan självklart även 

ställa frågor i efterhand. 

1.4 Vad är en misstroendeförklaring? 
Kemisektionen är en ideell förening som utser medlemmar till olika förtroendeuppdrag. De så 

kallade förtroendevalda är helt enkelt ideellt arbetande funktionärer med olika skyldigheter och 

rättigheter gentemot sektionen enligt våra beslut, styrdokument och praxis. 

En förtroendevald person kan välja att när som helst avsäga sig från sitt uppdrag genom ett 

entledigande som skickas till och godkänns av styrelsen eller SM. SM kan också rösta om att 

avsätta en person vald till ett förtroendeuppdrag genom att utfärda en så kallad 

misstroendeförklaring. 

En misstroendeförklaring är också ett sätt för föreningen i fråga att ta avstånd från personens 

handlingar och kan utfärdas retroaktivt, dvs efter att förtroendeuppdragets verksamhetsår har 

avslutats. 

2 Redogörelse 
Vi har anledning att tro att Kadar Hassan har misskött sitt förtroendeuppdrag som 

Sexmästarinna inom Kemisektionen för verksamhetsåret 18/19. 

Anklagelsen grundar sig i saknad bokföring, uteblivet arbete och en serie misstänkta 

överföringar som skett på okända eller falska premisser. Många försök har gjorts att kontakta 

Kadar från olika håll, men situationen har inte förbättrats. 
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3 Yrkande 
 

Därför yrkar vi 

 att1 retroaktivt misstroendeförklara Kadar Hassan från posten Sexmästarinna 

 verksamhetsåret 18/19. 

 att2 misstroendeförklara Kadar Hassan från samtliga aktiva 

 förtroendeuppdrag inom Kemisektionen. 
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