Svar på motion av Birgitta Lardell om intern arbetsordning

Samla lägger fram följande förslag till Intern arbetsordning vilket tagits fram genom att utgå från
Stadgegruppens tidigare förslag, motionens text (något förenklad) och synpunkter från
lekmannarevisorn Eva Hägerstrand.
På förslaget från motionären om att årsmötet ska tillsätta en arbetsgrupp för att till årsmötet 2022 ta
fram regler för ekonomisk hantering föreslås avslag med motiveringen att det kan bli tidsödande att
få fram en arbetsgrupp och att man därmed förlorar tid. I stället föreslås att Samla med hjälp av
kunniga personer tar hand om denna fråga.

Härmed anses motionen besvarad.

Samlas förslag till Intern Arbetsordning för KFF
Allmänt
Medlem, som deltar på möte, har rätt att reservera sig mot ett av mötet fattat beslut som hen röstat emot.
Medlem som reserverat sig mot ett årsmötesbeslut ska till kansliet lämna in skriftlig reservation senast
fem dagar efter att årsmötet har ägt rum. Gällande alla andra möten ska den skriftliga reservationen
lämnas till protokollföraren för mötet.
Medlem som reserverat sig mot ett beslut är i frågan fri från ansvar.
Samla ansvarar för
att lokala grupper får information om vilka medlemmar som bor i deras geografiska område.
att besluta om geografisk indelning för lokala grupper/föreningar/nätverk och vid behov förändring av
det geografiska området.
att varje ny KFF-medlem erbjuds att vara medlem i en lokal grupp/förening/nätverk.
att fortlöpande kontakt upprätthålls med lokala grupper/föreningar/nätverk och kontaktpersoner.
att besluta om bildande av nya lokala grupper/föreningar/nätverk efter anmält intresse från medlemmar i
det geografiska området och efter gemensam diskussion. Företrädare för den lokala gruppen/föreningen/
nätverket kan adjungeras till Samla fram till nästa årsmöte i KFF.
anställd personal och arvoderade personer, inklusive löner och arvoden. Vilken Samlaledamot som är
kontaktperson för personal bör anges.
att anställd personal har en arbetsbeskrivning.
hemsidans utformning.
att informera medlemmarna om Samlas mötestider.
att på dagordningen till Samlamöten ska finnas en punkt: Frågor och information från medlemmar

att frågor från medlemmar besvaras.
att det tydliggörs i dagordning och protokoll vad som är information, vad som är beslutsfrågor och
vilket beslut som fattats. Brådskande beslut som tagits per telefon eller mejl ska protokollföras vid
nästföljande Samlamöte.
att det i varje protokoll under punkten godkännande av föregående protokoll ska anges datum för detta
protokoll. Mot slutet av varje protokoll bör även anges datum för nästa möte.
att vid beslut som berör hela föreningens verksamhet, och där röstning förekommit, protokollföra
röstsiffror för beslutet och eventuella reservationer.
att det krävs 2/3 majoritet för att ett yttrande över medlemmars motioner till årsmötet ska kunna
betraktas som Samlas yttrande. Om detta inte uppnås ska det i yttrandet anges att enighet inte kunde
uppnås, det vill säga Samla överlämnar motionen till årsmötet utan yttrande.
Lokala grupper/föreningar/nätverk ansvarar för
att försöka upprätthålla kontakt med alla KFF-medlemmar inom den sitt geografiska område och
förmedla information om såväl nationell som lokal verksamhet.
att deras representanter i Samla främjar diskussion i sina grupper/föreningar/nätverk dels inför
kommande Samlamöte för att få in förslag på frågor som bör tas upp, dels efter Samlamöten gällande
Samlas beslut.
att en lokal grupp består av minst tre medlemmar som aktivt arbetar tillsammans.
att en lokal förening väljer lokal styrelse, minst tre personer, som har ansvar för och organiserar den
lokala föreningens verksamhet anpassat efter lokala förhållanden, men i möjligaste mån enligt
riksorganisationens struktur.
att ett lokalt nätverk består av minst tre KFF-medlemmar. De har huvudansvaret för nätverkets
organisationssätt och verksamhet.
att Samla tillsammans med den lokala gruppen/föreningen/nätverket beslutar om ändrad status då
situationen förändrats så att kriterierna inte längre stämmer överens med den lokala grupperingens
organisationsstruktur och verksamhet
Ekonomi
Även projekt som finansieras med speciella projektmedel bör redovisas i den ekonomiska
årsredovisningen.
Fram till nästa årsmöte ska Samla med hjälp av revisorerna ta fram ett förslag som förtydligar:
1. Regler för ekonomisk hantering på riksplanet
2. Regler för hantering av ekonomin mellan riksplanet och lokala grupper/föreningar/nätverk
3. Förtroendevald revisors arbetsuppgifter

Antagen av KFF:s årsmöte 2021
För ändring i föreningens arbetsordning krävs årsmötesbeslut med enkel majoritet.

