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15b.1 FÖRÄNDRINGAR AV STUDIEFRÄMJANDETS  
STADGAR – FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL  
FÖRBUNDSSTÄMMAN 2019

Förslag till beslut om nya stadgar för Studiefrämjandet 

Studiefrämjandets stadgar reviderades och antogs senast vid förbundsstämman 2017. 
I stora drag beskriver den nuvarande versionen av stadgan på ett mycket gott sätt hur 
Studiefrämjandet är organiserat och ska fungera. 

Dock har ett antal händelser lett till att förbundsstyrelsen gjort bedömningen att delar av 
stadgan behöver förändras redan vid förbundsstämman 2019. Det har dels sin bakgrund i 
de brister som förbundets stadgar visat sig ha i samband med påkomna oegentligheter i 
avdelningen Studiefrämjandet Västmanland, dels att hela organisationens förändring från  
tre- till tvåledsorganisation gör delar av stadgarna inaktuella redan vid årsskiftet 2019/2020. 

Mot den bakgrunden har förbundsstyrelsen beslutat att lägga fram förslag på förändring av 
stadgan i enlighet med handlingen 15b: 2 Förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar. I hand-
lingen 15.b:3 Förslag till nya stadgar, med spårade ändringar är genomstruken text förslag till 
strykningar medan understruken text är förslag till tillägg. Ändringarna är färgkodade så att 
ändringar på grund av övergång till tvåledsorganisation är markerat med turkost, språkliga 
förändringar/ förtydligande av stadgeformuleringar är markerade i grönt och övriga justeringar 
och nya förslag till formuleringar är markerade med gult. 

Förslaget presenteras här nedan i korthet.  
 

Övergång till en tvåledsorganisation

Studiefrämjandet har under en period successivt övergått till en tvåledsorganisation från 
att tidigare varit organiserad i tre led med riksförbund, distrikt och avdelningar. De sista 
stegen i denna process tas under året 2019. Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att 
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge även ska omfatta avdelningen Västra Skåne och på 
förbundsstyrelsemötet den 19 mars 2019 fattades beslut om att avdelningarna i distrikt 
Väst ska gå samman till tre nya enheter och överta distriktsfunktionen. Båda dessa 
organisationsförändringar ska vara genomförda till årsskiftet 2019/2020. Stadgarna bör redan 
vid förbundsstämman 2019 anpassas till detta för att inte bli inaktuella under minst två 
verksamhetsår. 

Förtydliganden

Vid konsultation med juridisk expertis på revisionsbyrån PwC identifierades ett antal juridiskt 
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oklara skrivningar i nu gällande stadgar. Detta har även varit blivit tydligt i organisationen 
i samband med den uppkomna situationen då oegentligheter upptäckts i avdelningen 
Studiefrämjandet Västmanland. Utöver detta finns ett antal lärdomar att ta tillvara på från 
den liknande situationen med den före detta avdelningen Studiefrämjandet Umeå som 
uppdagades under 2015. 

Ändringar med anledning av situationen i Studiefrämjandet 
Västmanland

De missförhållanden som uppdagats i samband med den interna granskningen av 
Studiefrämjandet Västmanland har gjort att Studiefrämjandet som helhet befinner sig 
i en allvarlig förtroendekris. Förbundsstyrelsen är otvetydigt ansvarig för statsbidragets 
användning och svarar för detta gentemot Folkbildningsrådet. Förbundsstyrelsens möjlighet 
till ansvarsutkrävning behöver med anledning av detta förstärkas. Flera åtgärder har 
identifierats föreslås stämman 2019. Arbetet behöver också fortsätta och ytterligare förslag 
eventuellt beredas inför kommande förbundsstämmor. 

Övriga förslag och läsinstruktion

Utöver ovanstående finns ett mindre antal förslag till rent språkliga förändringar. 

Förbundsstyrelsen föreslår att

Förbundsstämman beslutar

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar för Studiefrämjandet i enlighet   
 med bifogat förslag, samt 

att   förändringar av stadgan som avser reglera övergång från treledsorganisation till  
 tvåledsorganisation ska gälla från tidigast 2020-01-01.


