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9B.6 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER  MOTION 6

Återremitterad motion 6: Stadgeändring gällande 
koncernstyrning

Förbundsstämman 2021 beslöt att motionen återremitteras för hantering vid extra förbunds-
stämma i oktober 2021.

Förbundsstyrelsen har i dialogprocessen efter den ordinarie förbundsstämman kunnat påbörja 
ett arbete kring det stora behovet inom organisationen av det öppna samtalet och känslan av 
inkluderande kring beslut om inriktning för Studiefrämjandets framtid. I dialogen har förbunds-
styrelsen tydligare förstått och uppmärksammats på att genom inkluderandet byggs tilliten till 
varandra upp. 

Inom organisationen har olika parter ansvar för olika delar och tillsammans bildas en helhet. 
Ansvaret för verksamheten ligger hos avdelningarna och med det följer bland annat ansvaret 
för att tilldelat statsbidrag sker inom uppsatta villkor. Förbundsstyrelsen som har det ytters-
ta ansvaret för säkerställandet av att statsbidraget går till vad som ämnats, behöver kunna 
erhålla information och ge tydlighet i form av stödjande inriktning. Avseende detta finns både 
förståelse och samsyn.  

Dagens situation belyser en upplevd frustration både hos förbundsstyrelsen och avdelning-
arna. Frustrationen ligger i spänningen mellan avdelningarnas självständighet och upplevda 
begränsning i sin demokratiska roll och förbundsstyrelsens fullständiga ansvar. Vad förbunds-
styrelsen förstår kan motionerna spegla nuvarande tillstånd. Policys, riktlinjer, instruktioner och 
dylikt är alla överens om att de behövs, men för att efterlevandet ska bli verkningsfullt ställs 
krav på en förståelse och tillit till text och mening. För detta arbete samt för att lösa spänningar 
behövs fortsatt dialog framöver, något förbundsstyrelsen med alla goda avsikter vill bidra till. 

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår den extra förbundsstämman 

att  motion 6 om stadgeändring gällande koncernstyrning förklaras vara besvarad. 
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9B.6 MOTION 6: STADGEÄNDRING GÄLLANDE 
KONCERNSTYRNING

1 
 

Till Studiefrämjandets Förbundsstyrelse 

 
Motion till förbundsstämma 2021  

Stadgeändring gällande koncernstyrning 

 

Bakgrund 

Delar av våra nuvarande stadgar markerar att vi är en koncern och inte en ideell förening. En förening 
kan ha en koncernliknande struktur om man äger ett förlag eller annat företag, men en förenings 
demokratiska struktur med förbundsstyrelse och avdelningar är aldrig en koncern. Avdelningar med 
eget organisationsnummer äger sig själva och ingår inte i ett koncernägande. Därför får inte stadgarna 
stipulera ett koncerninflytande eftersom vi då markerar att vi inte är en demokratisk ideell förening som 
har ”minst fem av förbundsstyrelsen godkända juridiska enheter”, som Folkbildningsrådet skriver i 
villkoren för statsbidrag. Det är möjligt att vi har fått ett ”nödgodkännade” av dagens stadgar men vi kan 
inte leva vidare med det. 

Alla studieförbund har behov av kontroll, revision och insyn i hela verksamheten. Alla studieförbund har 
paragrafer i sina stadgar kring detta, även Studiefrämjandet, men inget annat studieförbund hävdar att 
man är en koncern i sina stadgar. På det viset är Studiefrämjandet unikt. 

Studiefrämjandet har i § 22 i Förbundsstadgar, sid 9 (Granskning) samt § 18 i Avdelningsstadgar, sid 18 
(Granskning) kraftfulla verktyg för att utöva kontroll, revision och insyn i hela verksamheten, som väl 
motsvarar vad andra studieförbund har. Dessutom har vi ett dokument där avdelningens ordförande 
och verksamhetschef samt revisorer intygar att verksamheten bedrivits och rapporterats på ett sätt som 
överensstämmer med gällande lagar och förordningar samt Folkbildningsrådets villkor. Detta intyg skulle 
kunna användas även i förväg där avdelningen förbinder sig att tillämpa dessa principer. 

 
Yrkande 

Att Studiefrämjandet justerar stadgarna så att dessa stipulerar en normal demokratisk ideell 
organisation utan koncernstyrning. 

Att § 23 i Förbundstadgar, sid 9, utgår. 
(Godkännande av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef) 

Att § 19 i Avdelningsstadgar, sid 18, utgår. 
(Godkännande av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef) 

Att § 24 i Avdelningsstadgar, sid 20, de sista fyra styckena utgår. 
(Förbundsstyrelsens mandat) 

 

Motionär 

 
Styrelsen för 
Studiefrämjandet Småland Gotland 
2021-02-23 


	Förord
	Förslag till beslutsordning och program
	Guide till Studiefrämjandets extra förbundsstämma 9 oktober 2021
	Förslag till arbetsordning
	Deltagarlista
	Förslag till föredragningslista
	1. Förbundsstämman öppnas
	2. Val av minst två ordföranden för förbundsstämman
	3. Anmälan av förbundsstyrelsens beslut om sekreterare för förbundsstämman
	4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
	5. Fastställande av röstlängd
	5.1 Preliminär röstlängd
	5.2 Ombudsfördelning
	6. Fråga om närvaro- och yttranderätt på förbundsstämman
	7. Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande 
	8. Fastställande av föredragningslista samt besluts- och arbetsordning för förbundsstämman
	9. Motioner och förbundsstyrelsens förslag
	9a.1 Proposition 1: Förändrade stadgar för Studiefrämjandet
	9a.2 Proposition 2: Stärkt förmåga att ta ansvar för statsbidraget
	9a.2.1 Förslag på process och åtgärd för att stärka förbundsstyrelsens förmåga att säkerställa statsbidraget 
	9b.1 Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1
	9b.1 Motion 1: Ekonomisk plattform för våra avdelningar
	9b.3–4 Förbundsstyrelsens yttrande över återremitterad motion 3 och motion 4
	9b.3 Motion 3: Angående förbundsstyrelsens godkännande av verksamhetscheF
	9b.4 Motion 4: Angående biträdande verksamhetschef i stadgarna
	9b.5 Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5
	9b.5 Motion 5: Fördelning av statsbidrag
	9b.6 Förbundsstyrelsens yttrande över  motion 6
	9b.6 Motion 6: Stadgeändring gällande koncernstyrning
	10. Fastställande av strategiska mål – Strategi 2131
	10.1 2131 – Studiefrämjandets kompass mot framtiden
	11. Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för riksförbundets verksamhet
	11.1 Förslag till ekonomiska riktlinjer och ekonomisk ram för Studiefrämjandets riksförbund 2022 och 2023
	12. Fyllnadsval av ledamot i förbunds-styrelsen för två år
	12.1 Valberedningens förslag till fyllnadsval
	13. Justering av personval
	14. Ordet är fritt
	15. Förbundsstämman avslutas
	Protokoll från ordinarie förbundsstämman 2021

