14:1 SKRIVELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN ANGÅENDE
MOTION OM FÖRBUNDSORDFÖRANDE PÅ HALVTID
Förbundsstyrelsen i Studiefrämjandet har fört en diskussion till följd av den motion
som Studiefrämjandet Stockholms län inkom med till förbundsstämman 2017 gällande
förbundsordförande på halvtid. Förbundsstämman 2017 beslutade att ge förbundsstyrelsen
i uppdrag att genomföra en förutsättningslös utredning om utökat arvode till i första hand
förbundsordföranden men även att se över arvodena till övriga ledamöter samt att överlämna
utredningen till valberedningen inför nästkommande förbundsstämmas beslut om ersättning
till styrelsen.
Grunden för diskussionen har varit att utreda vilka uppgifter som ligger på uppdraget som
förbundsordförande respektive på Studiefrämjandets operativa ledning. Därtill har också
en enkel diskussion förts för att utreda hur ordförande i dels våra medlemsorganisationer
arvoderas, dels hur detta hanteras i andra studieförbund.
Studiefrämjandet är en organisation där förbundsstyrelsen inte arbetar operativt.
Förbundsstyrelsen leder arbetet inom förbundet med en ledningsfunktion bestående
av anställd personal som helt svarar för riksförbundets operativa arbete. Huvuddelen av
förbundets externa kontakter tas också av denna ledningsorganisation.
Förbundsordföranden leder styrelsens arbete och stödjer förbundschefen i dennes arbete.
I uppdraget ingår också att representera Studiefrämjandet vid olika tillfällen och i olika
forum samt att ingå i övergripande organisationer inom främst folkbildningen. En del
kontaktuppdrag och representation fördelas mellan förbundsstyrelsens ledamöter.
Förbundsstyrelsen anser efter en samlad bedömning att det inte är motiverat att inrätta ett
ordförandeuppdrag på halvtid inom Studiefrämjandet. Ett arvodesreglemente efter den
modell som gäller idag är att föredra. Däremot har inte förbundsstyrelsen tagit ställning till
den arvodesnivå som gäller för förbundsordförandens eller förbundsstyrelsens arbete. Detta
ingår i valberedningens arbetsuppgifter.
En prioritering av tillgängliga resurser och behov ger vid handen att tjänstemannaorganisationen har större behov av förstärkning än förtroendemannaorganisationen, vilket
också framgår i underlaget till beslut om ekonomiska riktlinjer och ekonomisk ram för
riksförbundets verksamhet åren 2020–2021.
Att inrätta ett ordförandeuppdrag som arvoderas på deltid innebär också rimligen
att ordföranden förväntas utföra en större andel arbete i sin ledningsfunktion. Det är
förbundsstyrelsens uppfattning att det stödjer Studiefrämjandet bättre med en profilerad och
väl känd ledningsorganisation av anställd personal. Studiefrämjandets ledningsorganisation
är ansvarigt inför förbundsstyrelsen när det gäller profilering och utbud av utbildning.
Frågan om ekonomisk ersättning till förbundsstyrelsen ordförande och ledamöter hanteras
vid punkten 18 på ärendelistan.
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Denna rapport har även lämnats till valberedningen för beaktande inför arbetet med
förberedande av beslut vid ärende 18. Fastställande av ekonomisk ersättning till
förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.
Förbundsstyrelsen föreslår att
Förbundsstämman beslutar
att

inte prioritera en deltidsarvodering (halvtid) av förbundsordföranden.

41

