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Motion om föreningsfullmäktige 
 

Bakgrund 

Under det gångna året har många frågor och projekt dykt upp som är för stora i omfattning för 

att kunna hanteras av föreningens styrelse då denna har haft i uppdrag att hantera föreningens 

förvaltningen i övrigt. Detta innebär särskilda svårigheter för föreningens fortsatta utveckling. 

Det huvudsakliga uppdraget för styrelsen är dels att sköta förvaltningen av föreningen och 

dels se till föreningens långsiktiga välmående. Förvaltningen innefattar bl.a. kommittéarbetet, 

budgetering och andra administrativa uppgifter. Föreningens långsiktiga välmående innefattar 

bl.a. strategiska beslut om organisationen, om ändringar i stadgor och utvecklande av nya 

processer. 

Fokus för denna motion är styrelsens uppdrag att se till föreningens långsiktiga välmående. 

Frågor och projekt med stor omfattning har inte kunnat hanteras av föreningens styrelse. 

Ordningen vi har i dagsläget innebär att föreningsstyrelsen främst kan utveckla 

föreningsfrågor som är närliggande till den allmänna förvaltningen. Långsiktigare projekt som 

innebär större ändringar och grundligare underlag kräver i min mening en ytterligare grupp. 

 

Förslaget 

En föreningsfullmäktige som kan utreda och framställa förslag till styrelsen och stämman 

förbättrar föreningens långsiktiga välmående. Frågor som styrelsens uppsättning, antalet 

föreningssammanträden och andra revideringar av stadgan kan utredas av en 

föreningsfullmäktige för att sen redogöras för inför föreningsstämman. En ordning som denna 

innebär inga extra behörigheter för fullmäktige. 

För bäst resultat ska en sådan här grupp väljas av föreningssammanträdet och inkluderas i 

stadgan, företrädesevis med medlemmar som har en stor insikt i föreningen. Arbetet kan dock 

påbörjas redan nu genom att: 

• uppdra styrelsen att inför DeChargestämman föreslå 3-5 personer som kan ingå i en 

föreningsfullmäktige och 

• att styrelsen närmare undersöker frågan om organisation och uppdragsspecifikation för 

fullmäktige. 

 

Hans Kalderén 

Internationell sekreterare 2020 
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STYRELSENS MOTIONSSVAR 
 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen med sådan ändring att den första 

förslagspunkten ska utgå samt att den andra punkten får följande lydelse 

”att en av styrelsen tillsatt utredningsgrupp närmare undersöker frågan om organisation och 

uppdragsspecifikation för fullmäktige och redovisar sina förslag för DeChargestämman 

2021.” 
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