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14.1 RAPPORT FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE   
FRÅN FÖREGÅENDE FÖRBUNDSSTÄMMA

Vid förbundsstämman 2019 uppdrogs förbundsstyrelsen genom stämmans beslut att arbeta 
vidare med ett antal frågor och återkomma med en rapport till förbundsstämman 2021.

I den här rapporten redogör förbundsstyrelsen för dessa uppdrag och hur man arbetat med 
frågorna sedan förbundsstämman 2019, samt för förbundsstyrelsens förslag till beslut av 
förbundsstämman under punkten 15a.1 Förändrade stadgar för Studiefrämjandet samt 15a.3 
Fastställande av arbetsordning för valberedning och förtroendevald revisor.

1. Framtagande av arbetsordning för valberedning samt 
förtroendevald revisor 

Vid förbundsstämman 2019 behandlades frågan om stagdeförändringar för Studiefrämjandets 
förbund och avdelningar. En enig förbundsstämma beslutade, efter ett antal justeringar, att 
fastställa dåvarande förbundsstyrelses förslag till nya stadgar för Studiefrämjandets förbund 
samt normalstadgar för Studiefrämjandets avdelningar och uppdrog till förbundsstyrelsen att 
gå igenom och ändra stadgarna i enlighet med av förbundsstämman beslutade justeringar 
och tillägg. Förbundsstyrelsen uppdrogs även att ta fram arbetsordning för förtroendevald 
revisor, samt att arbeta fram en utbildning för denne.

Stadgedokumentet har som helhet gåtts igenom och därtill granskats av juridisk expertis. 
Samtliga av Studiefrämjandets avdelningar har i samband med avdelningsårsmötet 2020 an-
tagit nya stadgar i enlighet med nu gällande Normalstadgar för Studiefrämjandets avdelning.

En förändring jämfört med föregående stadgedokument är att förbundsstämman respektive 
avdelningsårsmötet i enlighet med nu gällande stadgar ska fastställa arbetsordning för valbe-
redning, se i respektive stadgedokument § 15 Ärenden på förbundsstämman, punkt 24 och 
§ 12 Ärenden på avdelningsårsmötet, punkt 24.

Som en konsekvens av stadgeförändringen ovan, samt för att möjliggöra för valberedningar i 
Studiefrämjandets avdelningar att arbeta på ett enhetligt sätt, föreslår förbundsstyrelsen att 
förbundsstämman beslutar om att fastställa ett standarddokument för hela organisationen. 

Vid förbundsstämman 2019 fick förbundsstyrelsen även i uppdrag att ta fram arbetsordning 
för förtroendevald revisor, samt att arbeta fram en utbildning för den rollen. Dokumentet har 
arbetats fram i samarbete med rådgivning från vedertagen expertis inom revision samt i sam-
råd med förtroendevald revisor för Studiefrämjandets förbund.

Det uppdrag om framtagande av utbildning för förtroendevald revisor har diskuterats av 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beslutade att i första hand prioritera framtagandet av 
en gemensam grundläggande utbildning för samtliga förtroendevalda i Studiefrämjandets 
organisation, och att fördjupande utbildningspaket för specifika roller så som revisor och 
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valberedning kommer tas fram när den grundläggande utbildningen implementerats. Arbetet 
med en grundläggande utbildning har pågått under verksamhetsåren 2020-2021, med stöd av 
en projektgrupp där förtroendevalda från avdelning ingått tillsammans med några av verk-
samhetscheferna. Utbildningen har genomförts i en första pilotomgång i början av 2021 och 
ska implementeras fullt ut under andra halvåret 2021. Den kommer då att erbjudas till alla 
förtroendevalda i nuvarande organisation samt framåt löpande för nyvalda styrelseledamöter, 
valberedningar och revisorer.

Förbundsstyrelsen har under arbetets gång konstaterat att det, likt för arbetsordning valbered-
ning, inte finns någon punkt på ärendelistan för vare sig förbundsstämma eller avdelningsårs-
möte där beslut om fastställande av dokumentet arbetsordning för förtroendevald revisor 
kan fattas. Förbundsstyrelsen föreslår därför, som en konsekvens av beslutet från föregående 
förbundsstämma, att förbundsstämman 2021 beslutar att fastställa arbetsordning för förtro-
endevald revisor för Studiefrämjandets förbund respektive avdelning som standarddokument 
i samband med behandling av ärendelistans punkt 15a.3 Fastställande av arbetsordning för 
valberedning avdelning samt arbetsordning för förtroendevald revisor avdelning som stan-
darddokument i Studiefrämjandets avdelningar.

Förslag till arbetsordning för valberedning i Studiefrämjandets förbund föreslås antas under 
förbundsstämman 2021, ärende 25. Förslag till arbetsordning för valberedning i Studiefräm-
jandets avdelning föreslås fastställas som standarddokument för Studiefrämjandets avdel-
ningar i samband med behandling av ärendelistans punkt 15a.3 Fastställande av arbetsord-
ning för valberedning och förtroendevald revisor.

Förbundsstyrelsen föreslår även att förbundsstämman beslutar om en stagdeförändring som 
innebär att till ärendelistan för ordinarie förbundsstämma införa som ny beslutspunkt 23. 
Fastställande av arbetsordning för förtroendevald revisor, samt att på ärendelistan för 
ordinarie avdelningsårsmöte införa som ny punkt 23. Anmälan av, av förbundsstämman 
fastställd, arbetsordning för förtroendevald revisor. Förslaget kommer att behandlas av 
förbundsstämman inom ramen för förbundsstyrelsens förslag till förbundsstämman, ärende 
15a.1 Förändrade stadgar för Studiefrämjandet.

2. Genomförande av projekt Fenix samt återrapportering efter 
diskussion och beslut vid förbundsstämman 2019  under motio-
nen "Policy för transparens"

Förbundsstämman 2019 beslutade att uppdra förbundsstyrelsen att "utforma ett system för 
transparens där vi internt över avdelningsgränserna ofta och regelbundet bjuder in varandra 
och våra medlemsorganisationer till kollegial öppenhet i system och i verksamhetsfrågor i 
syfte att tillsammans och i samverkan utveckla verksamheten inom Studiefrämjandet". Utöver 
detta antog stämman förslaget att uppdra förbundsstyrelsen att arbeta fram och besluta om 
en "policy för transparens" eller motsvarande dokument samt att detta dokument skulle han-
teras i enlighet med riktlinjerna för styrdokument samt att den antagna policyn skulle kommu-
niceras till Folkbildningsrådet och andra intressenter.
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Förbundsstyrelsen anser sig ha arbetat i enlighet med andemeningen i diskussionen och 
besluten kring transparens, vilka ovan redogjorts för, genom en rad insatser under man-
datperioden. Studiefrämjandet valde att öppet redovisa problematiken i samband med de 
upptäckta oegentligheterna på Järva samt genomförde projekt Fenix med en tydlig ambition 
om transparens såväl internt som i relation till Folkbildningsrådet och övriga studieförbund. 
Formuleringar i Fenix-rapporten, vilken skickades till Folkbildningsrådet den 18:e december 
2020, indikerar tydligt ambitionen om ökad transparens inom folkbildningen i stort.

Projekt Fenix inleddes under andra halvan av 2020 och är det överlägset största genomlysnings-
arbete Studiefrämjandet genomfört. Arbetet tillkom mot bakgrund av ett uppdrag som for-
mulerades av Folkbildningsrådet i maj 2020 till följd av de missförhållanden som uppdagats 
i Studiefrämjandet över de senaste åren. Arbetet involverade i stort sett hela organisationen 
och resulterade i att omkring 8 procent av verksamheten för perioden 2017–2019 justerades. 
Folkbildningsrådet beslutade efter att ha granskat den i december inlämnade slutrapporten 
att, i mars 2021, godkänna Studiefrämjandet som statsbidragsmottagare, om med vissa skarpt 
formulerade förbehåll.

Arbetet med framtagandet av ett system för transparens har varit svårt att driva framåt mot 
bakgrund av att stora resurser i stället behövt ägnas åt genomförandet av ovan nämnda pro-
jekt Fenix. Därav har förbundsstyrelsen inte möjligheten att redovisa ett konkret resultat på 
området.

Vad gäller arbetet med en specifik policy för transparens har arbetet lyfts in som en del av för-
bundsstyrelsens arbetsgrupp för styrdokument och policyers arbete, vilket beskrivs utförligare 
nedan. Mot bakgrund av att arbetsgruppens arbete fokuserat på framtagandet av en övergri-
pande struktur för hantering av styrdokument, inklusive en policy för policyer, har inte arbetet 
ännu kommit till genomarbetning eller utveckling av specifika policyer. Något som motiverar 
att förbundsstyrelsen inte under mandatperioden antagit en policy för transparens.

3. Rapport från arbetsgrupp för styrdokument och policyer   

Förbundsstämman 2019 hanterade frågan om arbetet med översyn av Studiefrämjandets styr-
dokument och beslutade att uppdra till förbundsstyrelsen att fortsätta arbetet i enlighet med 
den till stämman förankrade inriktningen, samt uppdrog till förbundsstyrelsen att vid behov 
återkomma till förbundsstämman 2021 med eventuella förslag till beslut. Förbundsstämman 
2019 beslutade även att verifiera förbundsstyrelsens mandat att fastställa policydokument 
gällande för hela Studiefrämjandet.

Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåren 2020–2021 åter tillsatt en arbetsgrupp under 
sig för att jobba vidare i den riktning som förbundsstämman 2019 pekade ut. I bilaga 1 återges 
rapporten från det arbete som gruppen genomfört.

Förbundsstyrelsen beslutade, enligt förslag från arbetsgruppen för styrdokument och policyer, 
den 26 april 2021 att fastställa Policy för hantering av styrdokument i Studiefrämjandets organi-
sation. Denna redovisas för förbundsstämman 2021 i bilaga 2.
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