
Samlas yttrande över inkomna motioner till Kvinnor för Freds årsmöte 2019. 

  

Motion 1 från Birgitta Lardell, Vart är vi på väg. 

ATT Samla ansvarar för att distribuera alla Samla-protokoll till samtliga medlemmar i KFF. 

Motionen bifalles delvis. Protokoll ska inte läggas ut på hemsidan eller skickas ut automatiskt 

till alla medlemmar. Samla föreslår att alla medlemmar som vill ha Samla-protokoll anmäler 

det till kansliet och får protokollen utskickade genom mail eller post.  

ATT Samla stimulerar till och underlättar intern diskussion och debatt om KFF:s framtida 

utveckling. 

Motionen bifalles. 

Motion 2 från Birgitta Lardell, För ett enhetligt begreppsanvändande. 

ATT Samla ansvarar för att endast beteckningen/ordet lokalgrupp/er används vid beskrivning 

av KFF:s organisationsuppbyggnad i grupper. Att användningen av ordet ”lokalförening/ar” 

ersätts med ”lokalgrupp” respektive ”lokala grupper”. 

ATT Samla ansvarar för att E-postadress där ordet ”lokalforening” finns ersätts med annan 

gemensam beteckning för alla lokalgrupper eller att befintlig E-postadress kvarstår. 

Motionen bifalles. Vid den pågående översynen av stadgarna kommer frågan att beaktas. 

Beteckningen på de lokala grupperna på hemsidan och i tidningen kommer också att ses över 

så att beteckningen blir enhetlig, samt att e-postadresserna till lokalgrupperna kommer ändras 

till ort@kvinnorforfred.se. 

Motion 3 från Birgitta Lardell, Till uppmuntran av studier, analyser, diskussioner och intern 

debatt. 

ATT Samla stimulerar till intern debatt. 

ATT Samla tar ansvar för att samtliga referat från seminarier, manifestationer och dylikt läggs 

under en och samma flik på hemsidan och att Samla ansvarar för att information om detta 

sprids. 

ATT Samla tar ansvar för att underlätta skrivande av inlägg på bloggen samt ordnar så att det 

är möjligt att skriva följdinlägg och kommentarer. 

ATT Samla tar ansvar för att KFF:s medlemmar informeras om ovan nämnda åtgärder på 

bloggen inklusive tillvägagångssätt för att använda bloggen. 

En översyn av hemsidan pågår där vi ser hur vi kan renodla de olika flikarna. Kontakt har 

tagits med vår datakonsult för att bl a förbättra möjligheten till inlägg på bloggen i den mån 

det är tekniskt möjligt. Samla instämmer med motionens intentioner och beaktar det vid den 

pågående översynen av hemsidan. 

Motion 4 från Ingegerd Municio och Sara Moser. 

ATT alla protokoll från Samlas möten görs visuellt tillgängliga för alla medlemmar. 



Att-satsen anses besvarad med Birgitta Lardells första motion. 

ATT budgeten för varje verksamhetsår tydligt redovisar fördelning av medlen. 

Det är oklart vilken uppdelning av poster i budgeten, utöver det som görs idag, som avses. En 

uppdelning på fler/andra poster kan göras om årsmötet så önskar.   

ATT medlen till lokalföreningarna/-grupperna fördelas efter antal betalande medlemmar i 

varje lokalförening/-grupp. Stockholms lokalförening har ca 30 % av antalet medlemmar i 

hela KFF. Därmed skulle Stockholm ha tillgång till 30 % av de medel som under året används 

av lokala föreningar/-grupper. 

Motionen avstyrks. Idag kan varje lokalgrupp ansöka om medel till lokala aktiviteter från 

KFF:s organisationsbidrag. Beslut tas efterhand i Samla. Alla lokalgrupper/medlemmar 

uppmanas att använda aktivitetsformuläret, som finns på hemsidan, vid ansökan om medel för 

lokala aktiviteter. 

Motion 5 från Ingegerd Municio och Sara Moser Beträffande förberedande diskussioner, 

planering och uppföljning av enskilda medlemmars resor och deltagande i 

konferenser/demonstrationer/aktioner utanför Sverige. 

  

ATT beslut om resor föregås av en förutsättningslös diskussion om resans relevans i relation 

till de verksamheter som prioriteras i varje års verksamhetsplan. 

ATT resor inte får ske på bekostnad av lokalföreningarnas/-gruppernas budgeterade ekonomi. 

ATT resans planering och budget tas med tydligt beslut i riksstyrelsen (Samla) innan resan 

företas.  

ATT en uppföljning görs efter varje genomförd resa, omfattande en skriven rapport och/eller 

annan dokumentation, så att resultatet av resan blir till information och ökad kunskap, 

tillgänglig för alla medlemmar. 

Motionen bifalles. 

Motion 6 från Ingegerd Municio och Sara Moser, Stadgeändring beträffande mandattid i 

KFF:s riksstyrelse och lokala styrelser. 

ATT till stadgarna läggs en punkt där det framgår hur lång mandattid varje invald medlem har 

i styrelsen. 

ATT halva styrelsen väljs i en första omgång på två år vid årsmöte. 

ATT den andra halvan väljs in på två år vid följande årsmöte. 

Vad beträffar varje medlems totala mandattid uppmanas lokalgrupperna att värva medlemmar 

till Samla för föryngring/förnyelse. 

Vad beträffar mandattid på ett eller två år hänskjuts frågan till årsmötet. 

 

 


