14:2 STRATEGIARBETE KRING STUDIEFRÄMJANDETS
FRAMTIDA FINANSIERING OMFATTANDE HELA
ORGANISATIONEN
På förbundsstämman 2017 presenterades ett antal motioner som uttryckte farhågor kring
Studiefrämjandets framtida ekonomi. Mot bakgrund av dessa motioner fick förbundsstyrelsen
uppdraget av stämman att inleda ett strategiarbete kring Studiefrämjandets framtida
finansiering. Förbundsstyrelsen beslutade att under sig bilda ett utskott med uppdraget att se
över förbundets ekonomi, som kom att kallas ”Ekonomiutskottet”. Detta utskott har bestått av
ledamöter från fem av Studiefrämjandets distrikts- eller avdelningsstyrelser samt
av förbundskanslipersonal.
I uppdraget låg bland annat uppgiften att se över förvaltningen av de gemensamma tillgångarna i syfte att skapa en mer effektiv samförvaltning. Utskottet enades om att ta fram ett
förslag på en placeringspolicy som skulle gälla för hela Studiefrämjandet.
Som en del av rapporten till förbundsstämman 2019 bifogas en slutrapport från Ekonomiutskottet, se handling 14:3. Utskottet konstaterar i sin rapport att arbetet varit mycket
värdefullt och bör fortsätta under kommande tvåårsperiod. Utskottet anser dock att det är
upp till kommande förbundsstyrelse att fastställa formerna för fortsatt arbete.
I december 2018 fattade förbundsstyrelsen beslut om ett första utkast på placeringspolicy,
vilken i januari 2019 skickades på remiss till samtliga av Studiefrämjandets avdelningsstyrelser. Utkastet till placeringspolicy tog sin utgångspunkt i den policy som nu är gällande
för Studiefrämjandet riksförbundet. I remissförfarandet utvecklades placeringspolicyn på flera
punkter. En fullständig rapport över gången kring remissförfarandet finns i ovan nämnda
rapport, handling 14:3.
Ekonomiutskottet konstaterar att placeringspolicyn är den enda policyn som
förbundsstyrelsen historiskt inte fastställt. Utskottet är enigt i uppfattningen att alla
policyer bör fastställas av förbundsstyrelsen för att inom organisationen skapa ett likriktat
sätt att bereda och anta policyer, oavsett vad de reglerar. Denna uppfattning delas av
förbundsstyrelsens arbetsgrupp för styrdokument och policyer. Mot denna bakgrund
biläggs förslaget till placeringspolicy till denna rapport, men förslaget till förbundsstyrelsens
proposition om styrdokument, se ärende 15:2 på ärendelistan för förbundsstämman 2019,
innebär en återdelegation till förbundsstyrelsen att fastställa ny placeringspolicy.
Förbundsstyrelsen föreslår att
Förbundsstämman beslutar
att

fastställa ekonomiutskottets slutrapport.
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