16. Förslag till
stadgeändringar

Förbundsstyrelsen
föreslår kongressen besluta
Att ändra §15 Upplösning - Normalstadgar för förening enligt
förslaget ovan

Att stryka stycket om underorganisationer i §4 Organisation Normalstadgar Region/länsförening

Förslag till ändring av: § 15. Upplösning –
Normalstadgar förening
Nuvarande stadgar är otydliga vad gäller regionens/länsföreningens roll och
ansvar när en lokalförening läggs ned. Det finns en praxis men den behöver
förtydligas i stadgan, till exempel att regionen/länsföreningen ska ta beslut om
vilken ny lokalförening medlemmarna i den nedlagda föreningen ska flyttas
över till.
Regioner/länsföreningar bör kunna ta ett större ansvar för att stödja och rädda
kvar lokalföreningar genom att under en begränsad period välja att ta över
administrationen av den nedläggningshotade lokalföreningen. Detta för att
kunna hitta nya aktiva som kanske vill ta över driften av föreningen.
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Nuvarande lydelse: § 15. Upplösning
Förening kan upplösas. För detta fordras beslut på två på varandra följande
årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie. Besluten måste vid båda
tillfällena fattas med minst fyra femtedels majoritet.
Har verksamhet inom förening upphört utan att stadgeenliga beslut om
upplösning fattats, kan regionens/länsföreningens årsmöte fatta beslut om
förenings upphörande. Sådant beslut ska fattas med fyra femtedels majoritet
på ett årsmöte och ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande.
Tillgångar och handlingar överlämnas till regionen/länsföreningen, som ska
använda tillgångarna för uppgifter inom föreningens verksamhetsområde.

Förslag på ny lydelse (ny text i fet kursiv):
§ 15. Upplösning
Förening kan upplösas. För detta fordras beslut på två på varandra följande
årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie. Besluten måste vid båda
tillfällena fattas med minst fyra femtedels majoritet.
Efter beslut om upplösning ska ärendet behandlas av styrelsen för den
region/länsförening som föreningen tillhör. Regionen/länsföreningen kan
välja att under en övergångsperiod administrera föreningen för att hitta
nya personer som vill engagera sig i den lokala styrelsen.

Har verksamhet inom förening upphört utan att stadgeenliga beslut om
upplösning fattats, kan regionens/länsföreningens årsmöte fatta beslut om
förenings upphörande. Sådant beslut ska fattas med fyra femtedels majoritet
på ett årsmöte och ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande.
Tillgångar och handlingar ska efter upplösning överlämnas till
regionen/länsföreningen, som ska använda tillgångarna för uppgifter inom
föreningens verksamhetsområde.
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Regionen/länsföreningens styrelse tar beslut om vilken närliggande förening
som medlemmarna i den upphörda föreningen ska föras över till.

Förslag till ändring av: § 4. Organisation Region/länsförening
I takt med att regionaliseringsarbetet fortskrider behöver förbundet anpassa
stadgarna efter det nya organisatoriska landskapet. En underorganisation
enligt nuvarande stadgelydelse är ej förenligt med idén om regioner, det vill
säga att kunna ha stora geografiska och regionliknande föreningar inom en
existerande region. Eventuellt anställda i en underorganisation kan dessutom
riskera att stå utan bidragsmedel om underorganisationer tillåts inom en
region.
När stycket om underorganisationer i §4 kom till från början var tanken att det
skulle vara en tillfällig lösning, inte en permanent.
Förändringen påverkar inte förekomsten av eventuella arbetsgrupper, utskott,
kommittéer, nätverk eller andra typer av verksamhetsgrupper inom
regionen/länsföreningen. Sådana är fortfarande fullt möjliga och tillåtna.
Förändringen påverkar inte heller förekomsten av större lokalföreningar inom
en region som omfattar flera kommuner.

Förslag att stryka stycket i fet stil: § 4.
Organisation
Regionen/Länsföreningen omfattar föreningarna samt de i regionen/länet
verksamma nätverken i det område där regionen/länsföreningen är verksam.
Region/länsföreningen kan inom sig utse underorganisationer. En
underorganisation kan organisera verksamhet för en bestämd gruppmedlem,
kring en bestämd fråga eller för ett särskilt geografiskt område inom
regionens/länsföreningens verksamhetsområde.
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