
 
 
 
Motion till KFF:s ÅM 2020 angående budget och verksamhetsplan 
 
Bakgrund 
KFF:s kassör Sylvia Rönn har meddelat att Jämställdhetsmyndighetens ekonomiska bi-
drag för verksamhetsåret 2020 nästan har halverats mot närmast föregående år.  
 
Motionstiden till årsmötet 2020 går ut 22 februari. Då jag utgår ifrån att Samlas förslag del-
ges KFF:s medlemmar efter detta datum så skriver jag en motion gällande generell priori-
tering av såväl budgetering som verksamheter som gör anspråk på KFF:s nationella eko-
nomi.  
 
Jämställdhetsmyndighetens sänkning av bidraget påverkar budgetering och våra verk-
samhetsplaner. Min utgångspunkt är att det är i de lokala grupperna som de mest betydel-
sefulla verksamheterna och utvecklingarna bedrivs. De lokala grupperna arbetar under 
mycket olika villkor och förutsättningar. Det är viktigt att KFF:s riksorganisation fortsätter 
att stödja olika projekt och utvecklingstendenser. 
 
Jag föreslår att budgeten präglas av att KFF prioriterar kollektiva aktiviteter framför bevil-
jande av större bidrag till enskilda medlemmar. N'är beviljande till enskild medlem av eko-
nomiskt större bidrag för tex deltagande på internationella aktiviteter eller möten särskilt 
beaktar att det både ska vara värdefullt för KFF:s verksamhet och äga aktualitet. Med-
lemmen bör också, efter deltagande på aktivitet, möte, åläggas informera, internt och gär-
na externt, om aktivitetens innehåll.  
 
KFF:s papperstidning sprids nästan uteslutande till KFF:s medlemmar. Försäljningen och 
spridningen av tidningen till utomstående är mycket sparsam. Pappertidningen är en bety-
dande utgiftspost.  
 
Jag föreslår att papperstidningen läggs ned. Att, om KFF väljer att ha kvar en tidning, ska 
den vara digital. Att KFF satsar på bilagor i tidningar som når en större läsekrets. Att vi 
satsar på aktiviteter och verksamheter som har ambition att gå ut till människor utanför 
KFF och då framför allt till ungdomar. Att KFF vågar satsa på nya verksamheter även om 
där inte finns garantier för att de ska lyckas med alla ambitioner.  
 
Förslag att årsmötet beslutar 

att i budgeten prioritera lokala och kollektiva aktiviteter framför beviljande av större eko-
nomiska medel till enskilda personer 

att både ekonomiskt och verksamhetsmässigt stödja aktiviteter som syftar till att engagera 
ungdomar 



att lägga ner KFF:s papperstidning 

att, om årsmötet beslutar att ha kvar en tidning, satsa på digital tidning 

att fortsätta verksamheten med bilagor i tidningar som Syre som går ut till fler människor 
än KFF:s papperstidning 
 
Stockholm 2020–02– 20 
 
Birgitta Lardell 
 
 
Svar  
Motionären föreslår bland annat att medlemmar som fått bidrag för att delta i olika aktivite-
ter ska åläggas att informera, internt och gärna externt, om aktivitetens innehåll. Så sker 
redan. Alla som brukar läsa KFF:s tematidningar och inlagor får där information om samtli-
ga aktiviteter där KFF-medlemmar fått bidrag för att delta. Erfarenheterna ligger också till 
grund för publika seminarier och föredrag.  
 
Motionären vill också lägga ner KFF:s papperstidning med motiveringen att spridningen av 
tidningen till utomstående är sparsam. Detta stämmer inte. Tidningarna, såväl senaste 
nummer som äldre, finns med vid alla tillfällen då det finns möjlighet att ha ett bokbord, till 
exempel vid manifestationer, utställningar på bibliotek och museer, Bokmässan med mera. 
Om tidningen läggs ner måste man ta fram mer av annat informationsmaterial som är at-
traktivt i publika sammanhang. Inte säkert att det blir billigare. KFF:s tidning är ett effektivt 
sätt att förse lokala grupper, i synnerhet de mindre, med bra material för utdelning. Tid-
ningarna brukar uppskattas även av yngre människor, som ju är en grupp vi vill nå. En tid-
ning som bara finns digitalt når ju däremot endast de redan intresserade.  
 
Motionären vill däremot fortsätta verksamheten med bilagor i tidningar som Syre, vilka en-
ligt motionärens uppfattning når ut till fler människor än KFF:s papperstidning. Syre skic-
kas till medlemmar och till Syres prenumeranter. Bilagorna delas också ut då tillfälle ges, 
men har en kortare aktualitet än tematidningarna. 
 
Samla föreslår avslag när det gäller nedläggning av papperstidningen, i övrigt anses mo-
tionen besvarad.


