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9A.1 PROPOSITION 1: FÖRÄNDRADE STADGAR FÖR 
STUDIEFRÄMJANDET

Återremitterad del av proposition 1: Förändrade stadgar för 
Studiefrämjandet

Förbundsstämman 2021 beslöt att återremittera förbundsstyrelsens ändringsförslag 1.2.1 för 
beredning i den nya förbundsstyrelsen och att beslut i frågan fattas vid planerad extra för-
bundsstämma. 

Förslaget avser ny lydelse i avdelningsstadgan § 18 Granskning 3:e stycket (komplettering 
redovisas understruken): 

Den av avdelningsårsmötet utsedda auktoriserade eller godkända revisorn och den av avdel-
ningsårsmötet utsedda förtroendevalda revisorn ska delge avdelningsstyrelsen och förbunds-
styrelsen sina iakttagelser och slutsatser, i form av revisionspromemoria, från granskningen av 
avdelningen.

Som framkommit i förevarande dialogprocess är det både viktigt och önskvärt med transpa-
rens och att information kan delas i ett lärande syfte. Därtill kan det vara av vikt att fånga upp 
händelser som eventuellt kan behöva stöd i form av förtydligande riktlinjer, instruktioner eller 
utbildningsinsatser. Genom detta lärande inom organisationen ökar förmågan att framöver 
förebygga och förhoppningsvis undvika otydliga eller svårtolkade situationer.

Avsikten med att komplettera texten är att tydliggöra och underlätta för den önskvärda transparen-
sen. Tydliggörande, utifrån behovet för den centrala ledningen, som kan vara en del av processen, 
och som eventuellt behöver omhänderta behovet av justerade riktlinjer, instruktioner och/eller 
utbildningsinsatser. Underlättande, för respektive ansvarig styrelse att stärka sin förmåga att ta 
ansvar för statsbidraget och vidta eventuella åtgärder som ligger inom sitt eget ansvarsområde.  

Förbundsstyrelsen vill understryka att avsikten är ett lärande inom organisationen som därige-
nom kan komma alla till godo. 

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår att 

Extra förbundsstämman beslutar

att bifalla ändringsförslaget enligt ovan i avdelningsstadgan § 18 Granskning. 
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För information:

Ändringsförslag 1.2.1 innebär att 4:e stycket i § 22 Granskning i förbundsstadgan som konse-
kvens kompletteras med samma tillägg.
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