Motion till KFF:s årsmöte 2021 angående inrättande av Intern Arbetsordning
Bakgrund
Förutom genomgång av stadgan skrev f.d. stadgegruppen inför årsmöte 2020 ett förslag till Intern Arbetsordning för KFF, som lades ut som årsmöteshandling på hemsidan. Då punkten inte
fanns utskriven på Dagordningen lades den till vid den muntliga genomgången av dagordningen
på årsmötets första dag 5/9 2020. Då endast några få deltagare var närvarande på det digitala
mötet 21/9 då Arbetsordningen skulle diskuteras beslutade årsmötet; att Samla ska tillsätta en
arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram ett förslag till Arbetsordning till årsmötet 2021. Detta
beslut protokollfördes inte.
Syftet med regler och riktlinjer är att de ska främja rättvisa och trygghet samt vara till stöd och
hjälp vid osäkerheter och åsiktsskillnader och förhindra misstanke om godtycke och orättvisa. Det
är en känslig balansgång å ena sidan att besluta om vilka riktlinjer som fyller en konstruktiv
funktion och å andra sidan vad som kväver kreativitet och utveckling. Då det med säkerhet inte
går att avgöra vilken funktion samtliga riktlinjer kommer fylla i framtiden är det viktigt att de
relativt lätt går att ändra på.
Mot bakgrund av detta samt att årsmötet 2020 röstade för tillägg av § 14 i stadgan gällande
Arbetsordning, med lydelse; Intern Arbetsordning för KFF kompletterar stadgan som styrmedel
föreslås i denna motion att årsmötet 2021 beslutar att inrätta Intern Arbetsordning för KFF med
nedanstående förslag till text. Då flera av f.d. Stadgegruppens förslag till lydelser p.g.a. resultat
av stasdgeröstningen blivit inaktuella har de i detta förslag tagits bort, andra lydelser har lagts till.
Förslag att årsmötet 2021 beslutar
att inrätta Intern Arbetsordning för KFF (motivering se ovan)
att för ändring i föreningens arbetsordning krävs årsmötesbeslut med enkel majoritet (Detta
beslut tas redan nu, även om det ska stå som sista mening, detta för att alla mötesdeltagare ska
veta vad som gäller för ändring i arbetsordningen innan röstning sker.
att inrätta rubrik: Ekonomi
att skriva in Underrubriker; 1.Regler för ekonomisk hantering på riksplanet, 2. regler för
hantering av ekonomin mellan riksplanet och lokala grupper/föreningar/nätverk. 3.
Förtroendevalda revisorers ansvarsuppgifter.
Många medlemmar har under många år efterlyst information om gällande regler för ekonomisk
hantering. Idag finns regler, men som endast några få känner till. Det är otillfredställande ur ett
rättssäkert perspektiv. Det finns även efterfrågan om fler och tydligare regler gällande den
ekonomiska hanteringen.
Då jag inte har några konkreta textförslag samt vet att det finns medlemmar som har mycket
bättre kunskaper än jag har gällande regler för ekonomisk hantering så förestlår jag:
att: årsmötet beslutar tillsätta en arbetsgrupp att utarbeta förslag till årsmötet 2022, med bland
andra ovanstående rubriker.
Förslag:
att skriva in rubrik: Allmänt
att skriva in text: Medlem, som deltar på möte, har rätt att reservera sig mot ett av mötet fattat
beslut. Medlemmen bör ha argumenterat för sin åsikt i frågan innan röstningsförfarandet.
Medlem som reserverar sig mot ett fattat beslut ska till kansliet lämna in skriftlig reservation
senast fem dagar efter att årsmötet har ägt rum. Gällandre alla andra möten ska den skriftliga

reservationen lämnas till protokollföraren för mötet.
Medlem som har reserverat sig mot ett beslut är i frågan fri från ansvar.

att Riksstyrelsen 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/närverk och vid behov
förändring av det geografiska området.
att varje ny medlem erbjuds att vara medlem i lokal grupp/förening/nätverk
att fortlöpande kontakt upprätthålls med lokala grupper/föreningar/nätverk och kontaktpersoner
att ansvara för anställd personal och arvoderade personer, inklusive löner och arvoden.
att anställd personal har arbetsbeskrivning
att riksstyrelsens mötestider ska vara tillgängliga för alla medlemmar snarast efter beslut om
dessa.
att riksstyrelsen ansvarar för att alla deras protokoll görs tillgängliga för KFF:s medlemmar.
att på varje riksstyrelsemötes dagordning skall finnas en punkt; Frågor och information från
medlemmar.
att frågor från medlemmar besvaras
att alla riksstyrelsens beslut ska protokollföras.
att vid beslut som berör hela föreningens verksamhet ska i protokollet anges röstsiffror för
respektive beslut alternativt om beslutet var enhälligt.
att eventuella reservationer ska protollföras.
(Syftet med detta är att det ska tydliggöras att Samla-medlemmar är representanter för sin
respektive lokala grupp/förening/nätverk. Medlemmar i den lokala gruppen/föreningen/nätverket
ska känna till hur deras representant er ställer sig till olika beslut på Samlas möten)
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, d.v.s Samla lämnar motionen till årsmötet utan yttrande. (Samlas yttrande är ett
kollektivt beslut, innebärande att alla medlemmar i Samla ansvarar för beslut. Varje medlem och
i synnerhet motionären ska kunna känna sig säker på att en betydande majoritet av Samlas
medlemmar står bakom ett beslut om yttrande över en motion.)
att Lokala grupper/föreningar/nätverk ansvarar för:
att ansvariga i de lokala grupperna/föreningarna möjliggör diskussion bland medlemmarna inför
kommande möte i riksstyrelsen för att kunna lägga till dagordningspunkt och/eller ställa frågor.
att ansvariga i de lokala grupperna/föreningarna möjliggör diskussion bland medlemmarna
gällande riksstyrelsens beslut på närmast föregående möte.
(de två ovan att- satserna, för en livaktigare diskussion och engagemang i föreningens olika

verksamheter.)
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.
(På årsmötet 2020 röstade 9 deltagare för ovanstående 3 formuleringar, 5 emot. Alltså en
majoritet, men inte 2/3 majoritet, vilket krävs för ändring i stadgarna. Årsmötet röstade för att i
stadgan använda alla tre begreppen, d.v.s lokal grupp, förening och nätverk. Det fyller ingen
konstruktiv funktion att använda begrepp utan innebörd, d.v.s. utan att veta vad som skiljer dem
åt. )
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 verksamhetsvillkor.
Ändring av text i Intern Arbetsordning för KFF
att för ändring i föreningens arbetsordning krävs årsmötesbeslut med enkel majoritet
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