
 

Motionsmall: 

 

   

Motionsrubrik: 
 

Motionstext: 
 
 
 
 
 
 

Yrkande: 
 

Underskrift: 

 

SBO‐årsmötets noteringar nedan: 

Motionen   Bifallen  Avslagen  (stryk det som inte gäller) 

  Enskild motion  SBO‐motion   

 

Sbo‐årsmöte i:  Datum: 

Mötesordförandes underskrift:   

 

Namn    Datum:  

Adress   

Postnr   

Ort   

e‐post   

Telefon   

Sbo   

Till:  Sbo‐årsmöte/föreningsstämma 


	Namn: Torp-Stöde SBO genom Per Magnus Sjödell
	Adress: Gissjö 591
	Postnr: 84174
	Ort: Fränsta
	epost: permagnus.sjodell@gmail.com
	Telefon: 070-6685425
	Sbo: Torp-Stöde
	DatumRow1: 2021-03-08
	Motionsrubrik: Införande av SLA (service level agreement) så kallat servicenivåavtal 
	Motionstext: Bakgrund – Våra medlemmar upplever i dagsläget och även bakåt i tiden orimligt långa redovisningstider efter avslutat uppdrag. Det kan röra sig om över ett år från avslutat uppdrag till redovisning.  
Man upplever även en otrygghet efter skrivet kontrakt och i väntan på utförande, att man ”inte hör något” och har därmed ingen aning om utförandet är tänkt innestående år eller nästkommande år.  

Motivering – Att det ska bli tydligt vad man som medlem kan förvänta sig av föreningen i de olika delarna av processen, t ex från kontraktsskrivning och framåt. 
När i tiden ligger min åtgärd, regelbunden återkoppling, när får jag veta vem som utför åtgärden samt när jag kan förvänta mig att redovisningen är klar. 
Om vi har ett serviceavtal att hänvisa till så har vi inte 27.000 förväntningar att försöka tillgodose. 10.000 tycker det är rimligt med 15 dagar från avslutad åtgärd till redovisning, 2.000 tycker 90 dagar är rimligt.  
Detta avtal skulle leda till tydlighet, trygghet och vidare till ett högre nöjd-kund-index.
Detta visar tydligt var resurser saknas.
Norra Skog och medlemmen får en bra bild över vilken kvalité processen ska hålla från ex offert till redovisning.
Ett avtal likt detta skulle även vara ett kraftigt konkurrensverktyg.



	Yrkande: Förslag till beslut/yrkande – Införande av Servicenivåavtal (Service Level Agreement, SLA) där det tydligt framgår vad medlemmen kan förvänta sig när det kommer till Norra Skogs olika processer. Redovisningstid kan vara ett exempel i detta. Även när i tid man har ”rätt till” sitt årliga samtal. Hantering av avvikelser och så vidare.
	Enskild motion: 
	SBOmotion: 
	Sboårsmöte i: 
	Datum: 
	Avslagen: 
	Bifallen: 
	Underskrift: 


