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FÖRORD

Välkommen till Studiefrämjandets extra förbundsstämma 2021!

Höstens förbundsstämma är inte bara en extrastämma, utan på flera sätt en extra viktig sådan. 
Personligen ser jag som förbundsordförande fram emot hur vi genom beslut på denna stäm-
ma stärker vår förmåga att ta ansvar för statsbidraget och att vi lämnar stämman med en ny 
gemensam väg framåt för hela Studiefrämjandet. Jag är övertygad om att vi med stöd i en ny 
och väl förankrad strategi och vision, åtgärder för att säkerställa statsbidrag och en ny ekono-
misk ram för riksförbundets verksamhet, kan sätta ett skarpare fokus på vårt grunduppdrag 
som studieförbund.  

I en tid med avtagande tillit och ökad polarisering i samhället har Studiefrämjandet en fortsatt 
stor roll att spela som demokratisk plattform för möten och lärande – människor emellan. Vi 
får aldrig underskatta den rollen och det ansvaret.

Det är med tillförsikt jag ser framför mig hur vi de kommande tio åren fortsätter vår utveck-
lingsresa tillsammans – och hur vi tar vara på det stora engagemang inför framtiden som jag 
upplever finns och bubblar i alla delar av vår organisation. 

Jag ser också framför mig hur fler människor runt om i hela Sverige nås av just vår partipoli-
tiskt, fackligt och religiöst obundna folkbildningsverksamhet. Att många fler ser och förstår 
Studiefrämjandets faktiskt unika roll i samhället.

Våra värderingar och vår särart som studieförbund kommer att vara viktiga faktorer att stärka 
och lyfta fram i arbetet vi har framför oss. Jag vänder mig här till hela Studiefrämjandet och 
samtliga våra medlemsorganisationer: När vi hjälps åt är vi oövervinnerliga! 

Det här samlade kompendiet innehåller alla handlingar till de ärenden som kommer behand-
las på förbundsstämman. Av miljöskäl har vi valt att inte trycka några handlingar till förbunds-
stämman, i stället publiceras alla handlingar på vår stämmowebb: www.studieframjandet.se/
forbundsstamma.  

För att du som ombud ska kunna förbereda dig på bästa sätt inför stämman har vi bjudit in 
till tre dialogtillfällen. Syftet med dessa är att presentera de ärenden som förbundsstämman 
ska behandla och möjliggöra en fördjupad dialog kring dem. Läs mer om möten och ta del 
av samtliga datum via den här länken: www.studieframjandet.se/forbundsstamma/moten-in-
for-stamman/dialogmoten-info-stamman.

Varmt välkomna till vår digitala extra förbundsstämma den 9 oktober!

Andrea Rodriguez
Förbundsordförande

http://www.studieframjandet.se/forbundsstamma
http://www.studieframjandet.se/forbundsstamma
http://www.studieframjandet.se/forbundsstamma/moten-infor-stamman/dialogmoten-info-stamman
http://www.studieframjandet.se/forbundsstamma/moten-infor-stamman/dialogmoten-info-stamman
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FÖRSLAG TILL BESLUTSORDNING OCH PROGRAM

Förslag till beslutsordning och program för extra förbundsstämman 
9 oktober 2021

Extra förbundsstämman genomförs i Zoom och med stöd av beslutsverktyget VoteIT.  

I det här dokumentet redogörs för förslag till beslutsordning för extra förbundsstämman, det 
vill säga i vilken ordning stämmans beslut ska fattas. Därtill finns dokumentet Förslag till 
arbetsordning för extra förbundsstämman, som redogör för hur förbundsstämman föreslås 
arbeta.

Siffrorna i parentes refererar till respektive ärendes nummer på den föreslagna föredragnings-
listan, se Förslag till föredragningslista för extra förbundsstämman 9 oktober (s.21).   

Lördag 9 oktober

08.00 Det digitala mötesrummet öppnar i Zoom
 Ombuden kan logga in i mötet och har möjlighet att testa ljud och bild.

09.00 Välkommen till extra förbundsstämman
 Introduktion till mötesdagarna, genomgång av praktisk information, support, pauser mm. 

09.15 Stämmoförhandlingar  – block 1 formalia   
• Stämman öppnas (1)  
• Val av minst två ordföranden för stämman (2)  
• Anmälan av förbundsstyrelsens beslut om sekreterare för stämman (3)  
• Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare (4)  
• Fastställande av röstlängd (5) 
• Fråga om närvaro- och yttranderätt på stämman (6) 
• Fråga om stämmans behöriga utlysande (7)  
• Fastställande av föredragningslista samt besluts- och arbetsordning för stämman (8)  

10.00 Paus med fika på eget håll

10.30 Stämmoförhandlingar  – block 2 behandling av motioner och förbundsstyrelsens förslag 
• Motioner och förbundsstyrelsens förslag som hänskjutits från ordinarie stämma (9a 

& 9b) 
• 9a. Förbundsstyrelsens förslag (propositioner)

• 9a.1 Förändrade stadgar för Studiefrämjandet 
• 9a.2 Stärkt förmåga att ta ansvar för statsbidraget
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• 9b. Motioner
• 9b.1 Ekonomisk plattform för våra avdelningar  
• 9b.3 Angående förbundsstyrelsens godkännande av verksamhetschef, samt
• 9b.4 Angående biträdande verksamhetschef i stadgarna 
• 9b.5 Fördelning av statsbidrag 
• 9b.6 Stadgeändring gällande koncernstyrning 

11.30 Lunch

12.45 Yrkandestopp för beslutspunkt 12

12.45 Stämmoförhandlingar  – block 3 behandling av strategi 2021–2031   
• Fastställande av strategiska mål – Strategi 2131 (10)

14.15 Paus

14.30 Stämmoförhandlingar  – block 4 behandling av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk  
 ram 2022 och 2023  

• Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för riksförbundets verk-
samhet (11)

16.00 Paus
 
16.15 Stämmoförhandlingar  – block 5 fyllnadsval till förbundsstyrelsen, samt avslut

• Fyllnadsval av ledamot i förbundsstyrelsen för två år (12) 
• Justering av personval (13) 
• Ordet är fritt (14) 
• Förbundsstämman avslutas (15) 

17.15 Avslutning av den digitala extra förbundsstämman
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GUIDE TILL STUDIEFRÄMJANDETS EXTRA 
FÖRBUNDSSTÄMMA 9 OKTOBER 2021

Om Studiefrämjandets extra förbundsstämma 2021

Studiefrämjandets extra förbundsstämma genomförs digitalt den 9 oktober 9:00–17:30. För 
genomförande av mötet kommer videomötesverktyget Zoom samt beslutsmötesverktyget 
VoteIT användas. VoteIT kommer att användas som verktyg för yrkanden inför extrastämman  
9 oktober samt som stöd för yrkande- och beslutsprocesser under stämmans genomförande.  

Denna guide innehåller information om det praktiska kring genomförandet av extra förbunds-
stämman. Här hittar ombud och gäster information om utbildningstillfällen och dialogmöten 
inför förbundsstämman, samt rekommenderade förberedelser inför den avslutande mötes-
dagen 9 oktober. Guiden utgör tillsammans med dokumenten Förslag till beslutsordning 
och program för Studiefrämjandets extra förbundsstämma 9 oktober 2021 samt Förslag 
till arbetsordning för extra förbundsstämman beskrivningen av hur förbundsstämman ska 
genomföras. 

Förbundsstämmans genomförande

Studiefrämjandets extra förbundsstämma genomförs som ett antal förberedande diskussions- 
och dialogmöten samt stämmodagen 9 oktober. Under förbundsstämmodagen används 
videomötesverktyget Zoom och beslutsverktyget VoteIT.  

För mer information om tider för beslutsmötet och om ordningen för beslutspunkterna, se 
Förslag till beslutsordning och program för Studiefrämjandets extra förbundsstämma 9 
oktober 2021.

Förbundsstämmans innehåll

De ärenden som ska behandlas av den extra förbundsstämman 2021 finns i handlingen 
Förslag till föredragningslista för Studiefrämjandets extra förbundsstämma 9 oktober 2021. 
Föredragningslistan kommer att fastställas av förbundsstämman under beslutspunkt 8.

Dialog- och informationsmöten

Inför extrastämman genomförs förberedande dialogmöten i syfte att presentera de handlingar 
och beslutsärenden som förbundsstämman ska behandla, samt möjliggöra för frågeställningar 
och dialog kring de beslut som stämmans ombud tillsammans ska fatta.  

Syftet med de förberedande mötena är att fördjupa dialogen mellan förbundsstämmans ombud 
kring de beslut som förbundsstämman ska fatta. Vi ser gärna att så många ombud som möjligt 
närvarar vid dessa möten för att lyssna in förslag och delta i diskussioner om stämmans kom-
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mande beslut. Det ger ombuden större delaktighet och inflytande i förbundsstämmans beslut 
samt gör att beslutsprocessen fördjupas och förbättras. 

Observera att anmälan till dialogmöte #1 och #2 gjordes i din ombudsanmälan. Inbjudan till mö-
tena fås senast en vecka innan det första dialogmötet. Om du missade att anmäla dig eller inte 
får någon möteslänk – kontakta Jonas Kofod via e-post, jonas.kofod@studieframjandet.se.

Dialogmöten genomförs i Zoom under följande datum (inom parentes anges de ärenden på 
ärendelistan som kommer att behandlas):

 – 29 september kl. 18:00–21:00 (ärende 10) 
 – 4 oktober kl. 18:00–21:00 (ärende 9a, 9b samt 11)
 – 6 oktober kl. 18:30–20:00 (öppet dialogforum samt ärende 12) 

Inga formella beslut kommer att fattas vid de förberedande dialogmötena. Däremot är det 
möjligt att från och med den 29 september inkomma med yrkanden i förbundsstämmans 
ärenden. Yrkanden skrivs in i VoteIT under det ärende som yrkandet berör. För hantering av 
VoteIT, se Mötesverktyg.

Dialogmötena leds av en moderator som leder agendan för mötet, fördelar ordet och ser till 
att mötet håller tiden. Vid varje dialogmöte närvarar minst en ledamot från förbundsstyrelsen.  

Alla dialogmöten kommer att spelas in och delas med förbundsstämmans ombud, för dem 
som eventuellt vill titta igen eller för dem som inte hade möjlighet att delta i respektive möte.  

Arbetsformer under beslutsmöteshelgen

Förbundsstämmans formella arbets- och beslutsformer beskrivs i dokumentet Förslag till 
arbetsordning för extra förbundsstämman 9 oktober 2021.

Mötesverktyg

Vi kommer att använda oss av två huvudsakliga verktyg för att genomföra förbundsstämman. 

 – Under förbundsstämmodagen 9 oktober samt under dialogmöten kommer videomö-
tesverktyget Zoom att användas tillsammans med beslutsmötesverktyget VoteIT.

 – Beslutsverktyget VoteIT används även i förberedelserna inför det beslutande mötet, 
genom att samla och dokumentera eventuella yrkanden 

Utbildningstillfällen kommer att erbjudas i samtliga mötesverktyg för de mötesdeltagare som 
är i behov av det. Se Mötesstöd och teknisk support.

Zoom
Zoom är ett videomötesverktyg som möjliggör digitala möten. Uppkoppling i mötet kan ske 
via mobiltelefon, surfplatta eller dator.  

mailto:jonas.kofod%40studieframjandet.se?subject=
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För att delta i mötet på bästa sätt bör ombud och mötesdeltagare testa att den utrustning 
som är tänkt att användas i mötet, exempelvis dator, webbkamera och headset (mikrofon och 
hörlurar), fungerar. Det är ombudens eget ansvar att säkerställa detta innan mötet.  

Vi erbjuder ett utbildningstillfälle i Zoom, där ombud och mötesdeltagare får en grundläggan-
de introduktion i mötesverktyget och kan testa sin utrustning. Utbildningstillfället genomförs 
27 september, se Mötesstöd och teknisk support.

VoteIT
VoteIT är ett digitalt system som används för beslutsfattande. I VoteIT kan mötesdeltagarna 
enkelt följa aktuella dagordningspunkter, diskutera beslutsärenden, lägga förslag och rösta 
under mötets gång.

VoteIT är en fri och öppen programvara som skapats av den ideella föreningen Betahaus, där 
Studiefrämjandets förbund är medlem.

Vid Studiefrämjandets extra förbundsstämma 2021 föreslås VoteIT användas för följande syften:
• som talarlista för ombuden att begära ordet i de ärenden som är under behandling,
• som ett arbetsflöde för yrkanden, dagordningspunkter och genomförande av förbunds-

stämman – ombuden kan hela tiden följa vilka ärenden som är obehandlade, under 
behandling och färdigbehandlade,

• för att lämna yrkanden (förslag till beslut),
• för nomineringar vid personval  
• för hantering av omröstningar,
• för möjlighet till diskussion kring ärenden och förslag, med taggar för koppling mellan 

diskussioner och yrkanden, samt
• för uppdatering av röstlängd och närvarokontroll.

Samtliga funktioner ovan finns beskrivna i större detalj i handlingen Förslag till arbetsord-
ning för extra förbundsstämman.

Varje ombud och gäst vid förbundsstämman får en inbjudan till att registrera sig i VoteIT via 
den e-post som uppgivits i anmälan. Inbjudan till mötet skickas ut senast den 24 september. 

Inför förbundsstämmohelgen kommer ett utbildningstillfälle att erbjudas för de ombud 
som har behov av en genomgång av VoteIT. Utbildningstillfället genomförs 27 september, se 
Mötesstöd och teknisk support.

Inför och under beslutsmöteshelgen kommer det finnas teknisk support att kontakta vid be-
hov och stöd för inloggning VoteIT. 

Det är viktigt att du som ombud har loggat in och bekantat dig med VoteIT-systemet 
innan beslutsmötesdagen, så att vi kan säkerställa att alla konton fungerar och så att 
beslutsmötet får bästa möjliga förutsättningar att genomföra omröstningar.
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Tekniska tips för bättre deltagande

Vi rekommenderar att alla deltagare i förbundsstämmans plenumförhandlingar, såväl ombud 
som gäster, deltar med egen dator samt har ett väl fungerande headset med hörlurar och 
mikrofon. Det kommer öka känslan av att alla deltar i mötet på samma villkor, det förenklar för 
mötesdeltagarna att se varandra i mötet och tydliggör vem som pratar.  

Om det finns behov av att sitta på samma geografiska plats, exempelvis på ett gemensamt 
kontor, går det såklart bra men det rekommenderas starkt att varje person deltar med egen 
dator. Sitt gärna åtskilt i eget rum för att minimera risken för rundgång i mötet samt risken för 
smittspridning av covid-19. 

Varje ombud behöver ha tillgång till en egen enhet där inloggning i VoteIT kan ske. Enheten 
kan vara densamma som den enhet från vilken ombudet deltar i mötet. Tänk på att testa detta 
innan förbundsstämmohelgen och hitta ett sätt som du som ombud är bekväm med.  

Mötesstöd och teknisk support

Inför beslutsmöteshelgen finns möjlighet att delta i utbildningar för de mötesverktyg – Zoom 
och VoteIT – som kommer att användas under förbundsstämman. Det är viktigt att du som 
känner dig osäker på något av dessa verktyg själv tar ansvar för att se till att du fått den kun-
skap du behöver för att delta i mötet.

Observera att anmälan till utbildningarna gjordes i din ombudsanmälan. Inbjudan till mötena 
fås senast fem dagar innan utbildningstillfället. Om du missade att anmäla dig eller inte får 
någon möteslänk – kontakta Jonas Kofod via e-post jonas.kofod@studieframjandet.se. 

Utbildning i Zoom genomförs 27 september 17:30–18:15. Mötet är öppet från 17:15. 

Utbildning i VoteIT genomförs 27 september 19:00–20:30. Mötet är öppet från 18:40. 

Om du behöver support under pågående beslutsmöte kontaktar du följande mötesfunktionärer:
 – Zoom – Lisa Holmberg på telefon 08-545 707 42 
 – VoteIT – Anders Wigren på telefon 08-545 707 33

För frågor kring mötessystemen inför genomförandet av förbundsstämman, vänd dig till Jonas 
Kofod via e-post, jonas.kofod@studieframjandet.se.

Mötespresidiet

Beslutsmöteshelgen leds av två mötesordföranden. Därutöver kommer mötet att utse en 
mötesfunktionär med huvudsakligt ansvar för beslutsverktyget VoteIT. Presidiet ser till att alla 
som vill får komma till tals under stämman och att mötet arbetar i enlighet med den arbets-

mailto:jonas.kofod%40studieframjandet.se?subject=
mailto:jonas.kofod%40studieframjandet.se?subject=
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ordning som mötet beslutat om. Två mötesordföranden föreslås av valberedningen och väljs 
av extra förbundsstämman under föredragningslistans punkt 2. 

Mötespresidiet har stöd av två mötessekreterare, som utsetts av förbundsstyrelsen och som 
anmäls under föredragningslistans punkt 3.

Utöver mötespresidiet och sekreterarna för stämman närvarar ett antal mötesfunktionärer 
som har som ansvar att se till att förbundsstämman genomförs korrekt samt att tekniken fung-
erar. Se mer information under rubriken Närvarande på förbundsstämman nedan.

Närvarande på förbundsstämman

Vid extrastämman närvarar ombud från medlemmar i Studiefrämjandets förbund; represen-
tanter från Studiefrämjandets medlemsorganisationer på nationell nivå samt representanter 
från Studiefrämjandets avdelningsstyrelser. Därtill närvarar förbundsstyrelsen, förbundets 
revisorer, valberedningen, förbundschefen och ledningsgruppen på Studiefrämjandets 
riksförbund, verksamhetschefer från Studiefrämjandets avdelningar, verksamhetschefen på 
Studiefrämjandets Utbildningscenter Väst, mötespresidiet samt ett antal medarbetare från 
Studiefrämjandets förbundskansli. Även medlemsorganisationernas högsta chef eller en av 
denne utsedd ersättare erbjuds möjlighet att delta i stämman. 

Livesändning av förbundsstämman

Extrastämmans beslutsmöte kommer att livesändas organisationsinternt för förtroendevalda 
och medarbetare i Studiefrämjandet. Livesändningen sker i Teams och de som vill titta på 
mötet behöver vara inloggade på sitt organisationsinterna konto (fornamn.efternamn@studie-
framjandet.se).  

Endast förtroendevalda och medarbetare i Studiefrämjandets egen organisation kommer 
kunna ta del av förbundsstämman. Livesändningen publiceras på Studiefrämjandets interna 
kommunikationsplattformar.  
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FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING

1. Om förslag till arbetsordning för Studiefrämjandets extra 
förbundsstämma 9 oktober 2021

Studiefrämjandets extra förbundsstämma genomförs helt digitalt den 9 oktober 2021. För 
genomförande av mötet kommer videomötesverktyget Zoom samt beslutsmötesverktyget 
VoteIT användas. VoteIT kommer att användas som verktyg för yrkanden inför stämman 9 
oktober samt som stöd för yrkande- och beslutsprocesser under förbundsstämman.  

Denna arbetsordning innehåller en beskrivning över hur förbundsstämman föreslås att arbeta, 
hur ombuden samverkar under mötet och hur besluten kommer att fattas. Arbetsordningen 
kommer att fastställas av förbundsstämmans ombud under ärendelistans punkt 8 tillsam-
mans med Förslag till föredragningslista och Förslag till beslutsordning och program. 

En förutsättning för att förbundsstämman ska kunna genomföras på bästa sätt är att alla ombud 
har tagit del av Förslag till arbetsordning som en del av de grundläggande förberedelserna 
inför förbundsstämman. Det här dokumentet utgör tillsammans med Förslag till beslutsord-
ning och program och Guide till Studiefrämjandets extra förbundsstämma beskrivningen 
av hur förbundsstämman kommer att genomföras.

2. Närvarande på extra förbundsstämman

2.1 Ombud

Ombuden är förbundsstämmans röstberättigade deltagare som utsetts av Studiefrämjandets 
medlemmar, avdelningar och medlemsorganisationer, att föra deras talan i besluten som ska 
fattas under förbundsstämman. 

Ombuden fördelas efter en särskild ombudsfördelning som regleras genom stadgarna. Alla 
ombud som är noterade på röstlängden har rätt att yttra sig, ge förslag och rösta i de frågor 
som tas upp på stämman. Fördelningen av ombud till förbundsstämman hittar du i handlingen 
5.2 Ombudsfördelning.

2.2 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstämman har ombud, förbundsstyrelse, val-
beredning, mötespresidium och revisorer.  

Verksamhetschefer och medlemsorganisationernas högsta tjänstepersoner har närvaro- och ytt-
randerätt. Alla funktionärer med formella roller i mötet adjungeras med närvaro- och yttranderätt.  

Förslag till extra förbundsstämman för beslut är att samtliga mötesdeltagare som anges på 
deltagarlistan har närvaro- och yttranderätt på stämman.  
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3. Arbetsformer under beslutsmötesdagen

Här nedan beskrivs de arbetssätt som kommer att användas under extra förbundsstämman 
och som förbundsstämmans ombud föreslås besluta om under ärendelistans punkt 8.  

3.1 Ärenden på förbundsstämman

De ärenden som ska behandlas av extrastämman finns angivna på förhand i handlingen För-
slag till föredragningslista för extra förbundsstämman 9 oktober 2021. Bland beslutsären-
dena finns förslag från förbundsstyrelsen och från valberedningen. Det finns också motioner, 
alltså förslag från Studiefrämjandets medlemsorganisationer och avdelningar, som hänskjutits 
från ordinarie förbundsstämman 29–30 maj 2021. 

3.2 Mötesverktyg

Zoom är videomötesverktyget vi kommer använda för extrastämmans förberedande dialog-
möten samt för genomförandet av förbundsstämmodagen. Verktyget används för att se och 
höra varandra. 

VoteIT är årsmötesverktyget vi kommer använda som hjälpmedel för att säkerställa några av 
funktionerna och arbetsformerna i mötet. Verktyget används för att lägga förslag (yrka), ge-
nomföra omröstningar och för ombuden att ställa upp sig på talarlistan. 

3.3 Plenum 

Plenum är förbundsstämmans beslutsrum där propositioner, motioner, val och andra frågor 
som ska behandlas av förbundsstämman diskuteras och beslutas om. Plenum leds av för-
bundsstämmans mötesordförande.  

För förbundsstämmans ombud samt för de som förbundsstämman beslutat har förslags-, 
yttrande- och/eller närvarorätt kommer plenum vara digitalt i mötesverktyget Zoom.  

Därtill kan Studiefrämjandets medarbetare och förtroendevalda få tillgång till mötet genom 
att det livesänds som en organisationsintern händelse. Vid beslut om att behandla specifik 
fråga bakom stängda dörrar ska mötesrummet och mötesforumet endast vara tillgänglig för 
personer med röst-, förslags-, yttrande- och/eller närvarorätt. När mötet är bakom stängda 
dörrar stängs livesändningen ner, för att garantera att enbart personer som har röst-, förslags-, 
yttrande- och/eller närvarorätt medverkar i mötet.

3.4 Talarlista och ordningsfrågor

Alla närvarande i mötet som av förbundsstämman tilldelats yttranderätt har rätt att under 
pågående stämmoförhandlingar begära ordet för att säga något. Närvarande med yttranderätt 
kan begära ordet för att göra inlägg i en pågående diskussion eller begära ordet för en ord-
ningsfråga. Närvarande med förslagsrätt kan utöver detta också lägga yrkande för beslut eller 
yrka på streck i debatten.
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3.4.1 Dubbla talarlistor 
Förbundsstämman använder sig av dubbla talarlistor. På den första talarlistan hamnar de som 
inte tidigare har talat på punkten som behandlas. Talare på första talarlistan har förtur.  

Resterande talare hamnar på andra talarlistan. Vi föreslår detta arbetssätt för att alla ska få chan-
sen att yttra sig och för att fördela ordet mellan fler ombud och deltagare i förbundsstämman. 

3.4.2 Att sätta upp sig på talarlistan
Om du vill sätta upp dig på talarlistan gör du det med hjälp av mötesverktyget VoteIT. Vi använ-
der det verktyget för att skapa en likvärdig funktion för alla deltagare i mötet. Talarlistan sköts 
per automatik av mötesverktyget VoteIT.   

Mötespresidiet ansvarar för att fördela ordet och alla ombud och gäster kan hela tiden följa 
vem som är på tur att tala. Tänk på att göra dig redo när du är näst på tur på talarlistan.  

Vid utbildningstillfället i mötesverktyget VoteIT, som ombud och gäster är välkomna att delta i 
den 27 september, kommer vi att ha en grundläggande genomgång av hur talarlistan i VoteIT 
fungerar. Detta för att alla ska känna sig trygga med hur de använder funktionen.  

3.4.3 Presentation
Den som ska tala inleder sitt anförande genom att säga sitt namn och vilken avdelning eller 
medlemsorganisation den representerar. Talare som hänvisar till tidigare talare ska tilltala 
personen genom namn och vilken representation den talaren har i mötet. 

3.4.4 Ordningsfrågor
Talarlistan kan brytas av replik, sakupplysning, ordningsfråga och av streck i debatten och efter 
mötesordförandens godkännande. Här beskrives hur det genomförs rent praktiskt.

 – Replik
Mötesordföranden får ge den som blivit direkt tilltalad i debatten en replik. Replik är till för 
att låta den som känner sig tilltalad att svara eller förklara sig. Replik ska begäras i omedelbar 
anslutning till att någon har blivit direkt tilltalad. Replik begärs till mötesordförande genom att 
skriva “replik” i chatten.  

I en replik får du inte komma med nya åsikter eller yrkanden, bara förtydliga det du redan sagt. 

 – Sakupplysning
Sakupplysning är en kort faktaupplysning där en person kan bryta talarlistan för att bidra 
med fakta som kan underlätta eller förkorta den pågående diskussionen. En sakupplysning är 
alltid bara fakta och får inte vara argumenterande. Sakupplysning begärs till mötesordförande 
genom att skriva ”sakupplysning” i chatten.

 – Ordningsfråga
Om du har en åsikt kring något i själva mötet, exempelvis om hur det genomförs, kan du begä-
ra en ordningsfråga. 
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Ordningsfråga bryter pågående sakdebatt och avgörs direkt innan annan fråga tas upp till be-
handling. En ordningsfråga berör mötesformalia eller andra förutsättningar för mötets genom-
förande. Ordningsfråga begärs till mötesordförande genom att skriva ”ordningsfråga” i chatten.  

Exempel på en ordningsfråga är att avbryta mötet för paus eller att be om ett förtydligande 
från presidiet. Vid ordningsfråga får förslagsställaren föredra sin fråga kort, och därefter går 
mötet direkt till beslut om sådant behövs.  

 – Streck i debatten
Om du tycker att en diskussion har pågått länge nog och vill att den ska avslutas och att 
stämman ska gå till beslut kan du begära streck i debatten. Streck i debatten begärs genom att 
skriva ”streck i debatten” i chatten. Om förbundsstämman beslutar att dra streck i debatten ska 
mötesordföranden låta alla som vill sätta upp sig på talarlistan innan strecket dras. 

4. Röstlängd och beslut

4.1 Röstlängd

Röstlängden är förteckningen över det antal ombud som i stunden har rösträtt på mötet. Röst-
längden fastställs vid mötets öppnande vid föredragningslistans punkt 5 samt justeras därefter 
under mötet vid behov. Om någon vill att röstlängden ska justeras kan detta väckas som en 
ordningsfråga.

4.2 Beslutsordning

När en fråga är färdigdiskuterad är det dags att gå till beslut. Mötespresidiet föreslår då en pro-
positionsordning för beslutet. Om det finns två förslag är det ganska enkelt, då ställs de mot 
varandra.  

Finns flera förslag är det lite mer krångligt. Förbundsstyrelsens förslag är alltid huvudförslag. 
Övriga förslag ställs mot varandra, så att man till slut har röstat fram ett förslag som ställs mot 
huvudförslaget i en sista omröstning.

Mötespresidiet föreslår propositionsordning och val av omröstningsmetod inför varje beslut. 
Omröstningar som har fler än två förslag som står emot varandra kommer i de flesta fall att 
genomföras med stöd av beslutsmötesverktyget VoteIT. 

Beslut sker med omvänd acklamation i fall där det endast finns ett förslag till beslut. Att det 
enbart finns ett förslag till beslut medför att sammanträdet får anta att det är få som är emot 
förslaget. Omvänd acklamation, även benämnd aktiv opposition, innebär att mötespresidiet 
frågar om “någon är emot förslaget”. De ombud som är emot förslaget ropar då "ja" i det digi-
tala mötesrummet.
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Undantag gäller för de beslutsdelar då votering begärts och omröstning sker i VoteIT. Likaså 
i ärenden då det finns flera förslag till beslut. Alla omröstningar blir då slutna. Personval sker 
alltid genom votering i VoteIT. 

4.2.1 Beslutsprocess vid votering
Alla ombud med rätt att rösta vid förbundsstämman kan begära votering. Om ett ombud vill 
begära omröstning med rösträkning ropar hen votering i mötet.   

Vid votering loggar mötesdeltagarna in i beslutsverktyget VoteIT och röstar där. Om det sker 
kommer mötet att ajourneras en kort stund för att säkerställa att alla ombud hunnit logga in i 
systemet samt att alla yrkanden som mötet ska rösta om finns inlagda i VoteIT på rätt sätt.  

Innan en omröstning i VoteIT avslutas kommer mötespresidiet fråga mötet om alla är klara 
med omröstningen. Omröstningen stängs först när ingen längre uttrycker att de inte är klara. 
Precis som i en vanlig omröstning är det möjligt att lägga ner sin röst i VoteIT och avstå från att 
delta i omröstningen.

Vid personval, till exempel när förbundsstämman ska genomföra val av styrelseledamot, kan 
sluten omröstning begäras. Då genomförs röstningen i VoteIT, i sluten omröstning.  

4.2.2 Yrkande
Ett yrkande är ett förslag som lämnas till förbundsstämman för beslut. Ett yrkande kan handla 
om ett helt nytt förslag eller ett tillägg som komplement till ett redan befintligt förslag (kallas 
då tilläggsyrkande).

De yrkanden som innan eller under förbundsstämmodagen inkommit genom VoteIT kommer 
att läsas upp av mötespresidiet i Zoom-mötet innan beslut under respektive punkt.  

Ombud kan få hjälp med att skriva in sina yrkanden i VoteIT. Ta kontakt med någon av de mö-
tesfunktionärer som är teknisk support i VoteIT under mötet. 

4.2.3 Propositionsordning
När flera förslag ställs mot varandra ser mötesordföranden till att mötet röstar på ett sådant 
sätt att alla förslag får samma chans. Mötespresidiet föreslår då en ordning för hur frågan ska 
ställas till mötesdeltagarna om hur de vill rösta. Propositionsordningen är helt enkelt det för-
slag på hur röstningen i ett visst beslut ska gå till.

4.2.4 Yrkandestopp
Yrkandestopp kallas den tidpunkt då ombuden senast ska ha inkommit med eventuella 
förslag till beslut i ett ärende som förbundsstämman ska behandla. Efter yrkandestoppet är 
det inte längre möjligt att inkomma med några nya förslag till beslut. Vanligtvis är det yrkande-
stopp i ett ärende i anslutning till att diskussionen i ärendet är avslutad och mötet förbereder 
sig för att gå till beslut, men i vissa ärenden är yrkandestoppet en fast beslutad tidpunkt.  
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I Förslag till beslutsordning och program för extra förbundsstämman finns ett förslag om 
yrkandestopp, avseende beslutspunkten 12, som föreslås till den 9 oktober kl. 12:45. 

4.2.5 Reservationer
Ombud som anser att ett av förbundsstämman fattat beslut kan leda till juridiska konsekven-
ser för organisationen har rätt att reservera sig mot det beslutet. Reservation kan inte använ-
das för att få en egen uppfattning i en viss fråga införd i protokollet.  

Eventuella reservationer ska lämnas skriftligt genom att det ombud som vill göra en reserva-
tion skriver "reservation" i chatten samt där anger vilket beslut hen vill reservera sig mot. 
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DELTAGARLISTA

Förnamn Efternamn  Tillhörighet

Ombud  
Tommy Sjölund  Studiefrämjandet Norrbotten
Anna   Häggström  Studiefrämjandet Norrbotten

Christer   Norde   Studiefrämjandet Västerbotten  
Lillemor Hägglund  Studiefrämjandet Västerbotten  

Tommy  Andersson  Studiefrämjandet Mitt  
Lennart  Juhlin    Studiefrämjandet Mitt  
Maria   Berg   Studiefrämjandet Mitt 
Per-Åke Pettersson  Studiefrämjandet Mitt
Karl-Olof  Pettersson  Studiefrämjandet Mitt 
Alpo   Syväjärvi  Studiefrämjandet Mitt

Suzanne Palmquist  Studiefrämjandet Örebro-Värmland
Anette   Jakobsson  Studiefrämjandet Örebro-Värmland 
Emil  Andersson  Studiefrämjandet Örebro-Värmland  
Alf  Nilsson   Studiefrämjandet Örebro-Värmland

Sven-Eric  Svensson  Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland 
Marianne Kahn   Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland 
Björn   Berggren  Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland 
Lars   Gejpel   Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland

Mats  Mårtensson  Studiefrämjandet Stockholms län 
Sofia  Petersen  Studiefrämjandet Stockholms län 
Inger   Grape Burns  Studiefrämjandet Stockholms län 
Leif  Malmlöf  Studiefrämjandet Stockholms län 

Jahn   Stääv   Studiefrämjandet Sörmland 
Urban   Lundin   Studiefrämjandet Sörmland 
Leif   Wärme   Studiefrämjandet Sörmland 

Åsa   Bergh   Studiefrämjandet Östergötland 
Martin  Widin   Studiefrämjandet Östergötland 
Kristoffer  Dezsi   Studiefrämjandet Östergötland 

Staffan  Arvegård  Studiefrämjandet Småland-Gotland 
Samuel  Henryzon  Studiefrämjandet Småland-Gotland 
Fredrik  Lindström  Studiefrämjandet Småland-Gotland 
Jennie  Folkesson-Hinkel Studiefrämjandet Småland-Gotland
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Eira   Högforsen  Studiefrämjandet Fyrbodal 
Klaus  Wicke   Studiefrämjandet Fyrbodal 
Thommy  Christensson  Studiefrämjandet Fyrbodal

Catharina Cederfjärd  Studiefrämjandet Skaraborg 
Joachim  Leander  Studiefrämjandet Skaraborg 
Jimmie  Silvervidh  Studiefrämjandet Skaraborg

Lars   Hyllert   Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad 
Frank  Olofsson  Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad 
Peter  Thorsell  Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad 
Ulrika  Jarlemyr  Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad

Margaretha  Stamborn  Studiefrämjandet Halland  
Thomas  Frohm   Studiefrämjandet Halland 

Andreas Brodin   Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 
Annika   Andersson  Studiefrämjandet Skåne-Blekinge  
Lisbet   Lindskog  Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 
Kenth   Ljungberg  Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 
Ann-Marie Juhlin   Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
Reneé   Berglund Eriksson Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
  
Stina   Rigbäck  BirdLife Sverige 
Tobias  Larsson  Fältbiologerna 
Tord   Eklund   Förbundet Skog och Ungdom 
Eddie  Olsson   Jordens Vänner
Ulrica  Otterling  Koloniträdgårdsförbundet 
Örjan  Sjödin   Koloniträdgårdsförbundet
Patrick  Stenman  Riksförbundet Hem och skola
Marcus  Persson  Riksförbundet Hem och skola
Måns   Katsler   Svensk Live unga arrangörsnätverket 
Arne   Jonsson  Svenska Brukshundklubben 
Josefin  Linusson  Svenska Jägareförbundet 
Ulf  Sterler   Svenska Jägareförbundet 
Eva   Lejdbrandt  Svenska Kennelklubben 
Erik   Wagner  Svenska Turistföreningen 
Johanna  Wallenqvist Berglund Sveriges Hundungdom 
Roksana  Jurenczyk  Sveriges Hundungdom 
David   Eriksson  Sverok 
Max  Horttanainen  Sverok 

Presidiet  
Linda   Wallberg  Presidiet 
Mikaela  Wikström  Presidiet 
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Caroline  Sten   Presidiet 
Emma   Heimersson  Presidiet 

Valberedningen
Petra   Malmgren  Valberedningen 
Carolos Borg   Valberedningen

Förbundsstyrelsen
Andrea  Rodriguez  Förbundsstyrelsen, ordförande 
Bertil  Jonsson  Förbundsstyrelsen, vice ordförande
Linnea  Björkman  Förbundsstyrelsen
Douglas  Thisell   Förbundsstyrelsen 
Lovisa   Roos   Förbundsstyrelsen 
Linnea   Björkman  Förbundsstyrelsen
Allan  Ljunqvist  Förbundsstyrelsen
Erland  Nylund   Förbundsstyrelsen 
Kaj  Sivervik  Förbundsstyrelsen
Klas   Qvarnström  Förbundsstyrelsen 
Katarina Ulfsparre   Förbundsstyrelsen 
Linus   Råde   Förbundsstyrelsen, personalrepresentant (ordinarie)

Gäster och observatörer 
Ulf  Tollhage  Svenska Jägareförbundet/Valberedningens förslag
Chris  Edman   Studiefrämjandet Sörmland 
  
Verksamhetschefer
Nina  Wennberg  Studiefrämjandet Norrbotten
Luka   Anic   Studiefrämjandet Västerbotten 
Sylvia   Gutierrez  Studiefrämjandet Mitt
Krister   Lergård  Studiefrämjandet Örebro-Värmland 
Jakob   Beijer   Studiefrämjandet Stockholms län
Oscar  Mander  Studiefrämjandet Sörmland
Tawar   Dabaghi  Studiefrämjandet Östergötland
Gabriela  König   Studiefrämjandet Fyrbodal  
Annika   Lewerin  Studiefrämjandet Skaraborg 
Helena  Kaså Winqvist  Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad 
Barbro   Göteson  Studiefrämjandet Halland  
Liz   Sandgren  Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 
Henrik   Martén   Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst

Riksförbundet  
Malena  Thorsén Svärd  Studiefrämjandet riksförbundet, utvecklingschef 
Mirjam   Warne   Studiefrämjandet riksförbundet, HR-chef 
Anna   Håkansson  Studiefrämjandet riksförbundet, tf ekonomichef/CFO 
Theo   Hammar  Studiefrämjandet riksförbundet, kommunikationschef 
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Viktor   Johansson  Studiefrämjandet riksförbundet, utvecklingsledare 
Lisa  Malmgren  Studiefrämjandet, riksförbundet, utvecklingsledare
Anders  Wigren   Studiefrämjandet, riksförbundet, utvecklingsledare
Jonas  Kofod   Studiefrämjandet riksförbundet, stämmoansvarig
Yvonne  Andersson  Studiefrämjandet, riksförbundet, kanslisupport
Bruno  Isaksson  Studiefrämjandet, riksförbundet, IT-förvaltningsledare
Marcus  Pehrsson  Studiefrämjandet, riksförbundet, intern projektledare/FC-stöd
Thomas Östlund  Studiefrämjandet, riksförbundet, chefredaktör, Cirkeln
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

För extra förbundsstämma 2021-10-09        
             sid
1. Förbundsstämman öppnas        22
2. Val av minst två ordföranden för förbundsstämman    23
3. Anmälan om förbundsstyrelsens beslut om sekreterare för förbundsstämman  24
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare      25
5. Fastställande av röstlängd         26
6. Fråga om närvaro- och yttranderätt på förbundsstämman    32
7. Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande     33
8. Fastställande av föredragningslista samt besluts- och arbetsordning 
     för förbundsstämman     34
9. Motioner och förbundsstyrelsens förslag       35

a) Förbundsstyrelsens förslag (propositioner)
1. Förändrade stadgar för Studiefrämjandet 36
2. Stärkt förmåga att ta ansvar för statsbidraget 38

b) Motioner
1. Ekonomisk plattform för våra avdelningar  44
3. Angående förbundsstyrelsens godkännande av verksamhetschef 47
4. Angående biträdande verksamhetschef i stadgarna 47
5. Fördelning av statsbidrag       51
6. Stadgeändring gällande koncernstyrning   53

10. Fastställande av strategiska mål – Strategi 2131                         55
11. Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram 
       för riksförbundets verksamhet          63
12. Fyllnadsval av ledamot i förbundsstyrelsen för två år      68
13. Justering av personval 71
14. Ordet är fritt      72
15. Förbundsstämman avslutas        73
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1. FÖRBUNDSSTÄMMAN ÖPPNAS

Mötet öppnas traditionellt av förbundets ordförande.

Förbundets nuvarande ordförande heter Andrea Rodriguez.
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2. VAL AV MINST TVÅ ORDFÖRANDEN FÖR 
FÖRBUNDSSTÄMMAN

HUVUDYRKANDEN

Valberedningen föreslår att

Extra förbundsstämman beslutar

att Linda Wallberg utses till ordförande för förbundsstämman,

att Mikaela Wikström utses till ordförande för förbundsstämman.
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3. ANMÄLAN AV FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT OM 
SEKRETERARE FÖR FÖRBUNDSSTÄMMAN

Förbundsstyrelsen anmäler följande sekreterare för extra förbundsstämman

Caroline Sten, med ansvar som moderator gällande beslutsfattandet i VoteIT.
Emma Heimersson, med ansvar för att skriva mötesprotokollet.
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4. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA 
RÖSTRÄKNARE

HUVUDYRKANDEN

Valberedningen föreslår att

Extra förbundsstämman beslutar

att ... och ... utses till protokolljusterare tillika rösträknare för förbundsstämman.

Rollen som rösträknare utgår då rösträkningssystemet VoteIT kommer att användas vid de fall 
det blir votering. Rösträkning sker då inom systemet.    
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5. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

HANDLINGAR

1. Preliminär röstlängd (sid 27)
2. Ombudsfördelning (sid 30)

HUVUDYRKANDEN

Extra förbundsstämman beslutar

att fastställa röstlängden för extra förbundsstämma 9 oktober 2021 till ... röstberättigade  
 ombud.
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5.1 PRELIMINÄR RÖSTLÄNGD

Preliminär röstlängd till extra förbundsstämman 9 oktober 2021

Röst nr
  Förbundsstyrelse
1  Andrea Rodriguez
2  Bertil Jonsson 
3  Douglas Thisell 
4  Lovisa Roos 
5  Linnea Björkman
6  Allan Ljungqvist
7  Erland Nylund
8  Kaj Sivervik 
9  Klas Qvarnström
10  Katarina Ulfsparre
11  Vakant

  Medlemsorganisationer
12  Ej anmält, Adoptionscentrum
13  Ej anmält, Adoptionscentrum
14  Stina Rigbäck, BirdLife Sverige 
15  Ej anmält, BirdLife Sverige  
16  Ej anmält, Friluftsfrämjandet
17  Ej anmält, Friluftsfrämjandet
18  Tobias Larsson, Fältbiologerna 
19  Ej anmält, Fältbiologerna
20  Tord Eklund, Förbundet Skog och Ungdom 
21  Ej anmält, Förbundet Skog och Ungdom 
22  Ej anmält, Jordbrukare Ungdomens Förbund, 
23  Ej anmält, Jordbrukare Ungdomens Förbund
24  Eddie Olsson, Jordens Vänner
25  Ej anmält, Jordens Vänner
26  Ulrica Otterling, Koloniträdgårdsförbundet 
27  Örjan Sjödin, Koloniträdgårdsförbundet 
28  Ej anmält, Naturskyddsföreningen
29  Ej anmält, Naturskyddsföreningen
30  Patrick Stenman, Riksförbundet Hem och Skola 
31  Marcus Persson, Riksförbundet Hem och Skola
32  Ej anmält, Riksförbundet Sveriges 4H 
33  Ej anmält, Riksförbundet Sveriges 4H 
34   Måns Katsler, Svensk live Unga arrangörsnätverket 
35  Ej anmält, Svensk live Unga arrangörsnätverket
36  Arne Jonsson, Svenska Brukshundklubben 
37  Ej anmält, Svenska Brukshundklubben 
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38  Josefin Linusson, Svenska Jägareförbundet 
39  Ulf Sterler, Svenska Jägareförbundet 
40  Eva Lejdbrandt, Svenska Kennelklubben 
41  Ej anmält, Svenska Kennelklubben 
42  Erik Wagner, Svenska Turistföreningen 
43  Ej anmält, Svenska Turistföreningen 
44  Johanna Wallenqvist Berglund, Sveriges Hundungdom 
45  Roksana Jurenczyk, Sveriges Hundungdom 
46  Ej anmält, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna 
47  Ej anmält, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna 
48  David Eriksson, Sverok 
49  Max Horttanainen, Sverok 

  Ombud för Studiefrämjandets avdelningar
  
  Studiefrämjandet Norrbotten – 2 ombud
50  Tommy Sjölund 
51  Anna Häggström   

  Studiefrämjandet Västerbotten – 2 ombud
52  Christer Norde
53  Lillemor Hägglund

  Studiefrämjandet Mitt – 6 ombud
54  Tommy Andersson 
55  Lennart Juhlin 
56  Maria Berg 
57  Per-Åke Pettersson
58  Karl-Olof Pettersson 
59  Alpo Syväjärvi 

  Studiefrämjandet Örebro-Värmland – 4 ombud
60  Suzanne Palmquist
61  Anette Jakobsson 
62  Emil Andersson
63  Alf Nilsson

  Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland – 4 ombud
64  Sven-Eric Svensson 
65  Björn Berggren
66  Marianne Kahn
67  Lars Gejpel 

  Studiefrämjandet Stockholms län – 5 ombud
68  Mats Mårtensson 
69  Sophia Petersen 
70  Inger Grape Burns
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71  Leif Malmlöf
72  Ej anmält

  Studiefrämjandet Sörmland – 3 ombud
73  Jahn Stääv 
74  Urban Lundin 
75  Leif Wärme 

  Studiefrämjandet Östergötland – 3 ombud
76  Åsa Bergh 
77  Martin Widin
78  Kristoffer Dezsi

  Studiefrämjandet Småland-Gotland – 4 ombud
79  Staffan Arvegård
80  Samuel Henryzon
81  Fredrik Lindström
82  Jennie Folkesson-Hinkel

  Studiefrämjandet Fyrbodal – 3 ombud
83  Eira Högforsen 
84  Klaus Wicke
85  Thommy Christensson

  Studiefrämjandet Skaraborg – 4 ombud
86  Joachim Leander
87  Catharina Cederfjärd
88  Jimmie Silvervidh
89  Ej anmält

  Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad – 4 ombud
90  Lars Hyllert
91  Franck Olofsson
92  Peter Thorsell 
93  Ulrika Jarlemyr

  Studiefrämjandet Halland – 2 ombud
94  Margaretha Stamborn 
95  Thomas Frohm 

  Studiefrämjandet Skåne-Blekinge – 6 ombud
96  Andreas Brodin
97  Annika Andersson  
98  Lisbet Lindskog 
99  Kenth Ljungberg 
100  Ann-Marie Juhlin
101  Reneé Berglund Eriksson
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5.2 OMBUDSFÖRDELNING

Ombudsfördelning till extra förbundsstämma 9 oktober 2021

Enligt § 10 Förbundsstämmans ombud i Stadgar för Studiefrämjandets förbund består 
förbundsstämman av 90 ombud samt av förbundsstyrelsens ordförande, vice ordförande och 
övriga ledamöter.  

Var och en av förbundets nationellt anslutna medlemsorganisationer utser två ombud vardera 
till förbundsstämman, vilket ger totalt 38 ombud.

Fördelningen av återstående 52 ombud sker enligt stadgeskrivningen på följande sätt:
Varje avdelning utser ett ombud till förbundsstämman. Återstående ombudsplatser fördelas av 
förbundsstyrelsen mellan avdelningar före den 1 mars stämmoåret. Fördelningen baseras på 
närmast föregående verksamhetsårs generellt förmedlade statsbidrag till ordinarie folkbild-
ningsverksamhet i respektive avdelning.

I tabellen nedan redovisas det statsbidrag som fördelades till Studiefrämjandets avdelningar 
verksamhetsåret 2020 samt den fördelning av ombud till förbundsstämman som förbundssty-
relsen beslutat om vid möte 2021-02-04—05 och fastställd 2021-03-01.  

Förbundsstyrelsen har därefter beslutat om att kalla till genomförandet av extra förbunds-
stämma 2021-10-09. Vid förbundsstyrelsemöte 2021-08-19 konstaterades att ombudsfördel-
ningen därmed blir densamma som till ordinarie förbundsstämma eftersom genomförandet 
görs inom samma kalenderår. Förbundsstyrelsen beslutade därför att fastställa nedan angiven 
ombudsfördelning (fortsättning av tabell på nästa sida).
     
Avdelning Statsbidrag 

2020
Andel av 
totalt 
statsbidrag

Fördelade 
ombud 
enligt 
andel

Fasta
ombud

Heltal
ombud

Summa 
ombud

Stockholms län 18 825 476 11,889% 4,518 4,00 1 5
Uppsala-Västmanland 13 098 644 8,272% 3,143 3,00 1 4
Sörmland 9 620 717 6,076% 2,309 2,00 1 3
Östergötland 7 231 833 4,567% 1,736 2,00 1 3
Småland-Gotland 10 562 889 6,671% 2,535 3,00 1 4
Skåne-Blekinge 19 507 487 12,320% 4,682 5,00 1 6
Halland 4 085 918 2,580% 0,981 1,00 1 2
Göteborg Sjuhärad 14 713 415 9,292% 3,531 3,00 1 4
Fyrbodal 8 727 141 5,512% 2,094 2,00 1 3
Skaraborg 10 593 531 6,690% 2,542 3,00 1 4
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Örebro-Värmland 13 939 643 8,803% 3,345 3,00 1 4
Mitt 20 314 223 12,829% 4,875 5,00 1 6
Västerbotten 4 532 834 2,863% 1,088 1,00 1 2
Norrbotten 2 588 851 1,635% 0,621 1,00 1 2
Totalt avdelningarna 158 342 600 100,00% 38 38 14 52
Medlems-
organisationerna

38

Förbundsstyrelse 11
Totalt    101
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6. FRÅGA OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT PÅ 
FÖRBUNDSSTÄMMAN

HANDLINGAR

1. Deltagarlista (sid 17)

Enligt § 11 Röstberättigade vid förbundsstämma i Stadgar för Studiefrämjandets förbund är 
röstberättigade vid förbundsstämman  

• ombuden, samt  
• förbundsstyrelsens ordförande, vice ordförande och nio övriga ledamöter.  

Förbundsstyrelsen saknar rösträtt i frågan om fyllnadsval till förbundsstyrelsen.

Förbundschefen och personalrepresentanten som adjungeras till förbundsstyrelsen har 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Revisorerna och valberedningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Enligt § 11 i Stadgar för Studiefrämjandets förbund beslutar förbundsstämman om närvaro- 
och yttranderätt för övriga deltagare vid förbundsstämman.

HUVUDYRKANDEN

Extra förbundsstämman beslutar

att  valberedningens föreslagna kandidat, ledningsgrupp på Studiefrämjandets riksförbund, 
verksamhetschefer från Studiefrämjandets avdelningar och enheter, mötespresidium, 
mötesfunktionärer från Studiefrämjandets riksförbund, samt övriga anmälda gäster har 
närvaro- och yttranderätt under förbundsstämman.
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7. FRÅGA OM FÖRBUNDSSTÄMMANS BEHÖRIGA 
UTLYSANDE 

HANDLINGAR

Enligt § 17 Extra förbundsstämma i Stadgar för Studiefrämjandets förbund ska 
förbundsstyrelsen kalla till extra förbundsstämma senast tre veckor före datum för stämman.  

I kallelsen ska anges tid och plats för stämman samt antalet ombud från varje avdelning. 

Fullständig kallelse till extra förbundsstämman 2021 gick ut 2021-09-03. 

Till Studiefrämjandets extra förbundsstämma kallas:
• Ombud från medlemsorganisationerna
• Ombud från avdelning 
• Ledamöter av förbundsstyrelsen
• Ledamöter av revisionen
• Ledamöter av valberedningen

Följande handlingar ingick i utskicket:
• Följebrev
• Kallelse till stämman
• Ombudsfördelning
• Förslag till föredragningslista
• Protokoll från ordinarie förbundsstämma 2021

HUVUDYRKANDEN

Extra förbundsstämman beslutar

att stämman är behörigen utlyst.
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8. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
SAMT BESLUTS- OCH ARBETSORDNING FÖR 
FÖRBUNDSSTÄMMAN

HANDLINGAR

1. Förslag till föredragningslista (sid 21)
2. Förslag till beslutsordning och program (sid 4)
3. Förslag till arbetsordning (sid 11)

HUVUDYRKANDEN

Extra förbundsstämman beslutar

att fastställa föredragningslista samt besluts- och arbetsordning för förbundsstämman i  
 enlighet med till stämmohandlingarna bilagt underlag.
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9. MOTIONER OCH FÖRBUNDSSTYRELSENS 
FÖRSLAG

HANDLINGAR

a) Förbundsstyrelsens förslag (propositioner)
1. Förändrade stadgar för Studiefrämjandet (sid 36)
2. Stärkt förmåga att ta ansvar för statsbidraget (sid 38)

2.1 Förslag på process och åtgärd för att stärka förbundsstyrelsens förmåga att 
säkerställa statsbidraget 

b) Motioner
1. Ekonomisk plattform för våra avdelningar (sid 44)

- Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1
- Motion 1 ("Ekonomisk plattform för våra avdelningar")

3–4. Angående förbundsstyrelsens godkännande av verksamhetschef, samt
Angående biträdande verksamhetschef i stadgarna (sid 47)

- Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3 och motion 4
- Motion 3 ("Angående förbundsstyrelsens godkännande av verksamhetschef")
- Motion 4 ("Angående biträdande verksamhetschef i stadgarna")

5. Fördelning av statsbidrag (sid 51)
- Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5
- Motion 5 ("Fördelning av statsbidrag")

6. Stadgeändring gällande koncernstyrning (sid 53)
- Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6
- Motion 6 ("Stadgeändring gällande koncernstyrning")
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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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9A.2 PROPOSITION 2: STÄRKT FÖRMÅGA ATT TA ANSVAR 
FÖR STATSBIDRAGET

Återremitterad proposition 2: Stärkt förmåga att ta ansvar för 
statsbidraget

HANDLINGAR

1. Förslag på process och åtgärd för att stärka förbundsstyrelsens förmåga att säkerställa stats-
bidraget (sid 39)
2. Beslutspunkt 15a.2 i stämmohandlingar för ordinarie förbundsstämma 2021 (för referens till 
ursprunlig handling med bilagor). Hittas via denna länk.

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår att

Extra förbundsstämman beslutar

att fastställa föreslagen process och åtgärd för att stärka förbundsstyrelsens förmåga att  
 proaktivt säkerställa statsbidraget och förebygga framtida felaktigheter.

https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-subwebbar/forbundsstammor/stamman-2021/stammohandlingar_2021-05-27.pdf
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9A.2.1 FÖRSLAG PÅ PROCESS OCH ÅTGÄRD FÖR ATT 
STÄRKA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRMÅGA ATT 
SÄKERSTÄLLA STATSBIDRAGET 

Bakgrund 

Flera allvarliga missförhållanden i Studiefrämjandets verksamhet har sedan 2014/2015 upp-
täckts, utretts och hanterats. Utöver dessa har ett antal mindre händelser visat på brister i 
verksamheten och villkorsefterlevnaden. Detta har skadat Studiefrämjandets trovärdighet som 
statsbidragsmottagare. Flera åtgärdspaket har sjösatts och givit effekt, men tilliten till organi-
sationens förmåga att ta ansvar för offentliga bidrag är trots det inte återupprättad.

På Folkbildningsrådets uppdrag genomfördes ett stort genomlysningsprojekt under 2020, kall-
lat projekt Fenix, där hela organisationen involverades i att särskåda verksamheten. Fenix har 
givit Studiefrämjandet många viktiga lärdomar som kommer kunna ligga till grund för såväl ett 
utökat kvalitetsarbete som ny verksamhetsutveckling. Granskningsrapporten gjorde också att 
Folkbildningsrådets styrelse kunde godkänna Studiefrämjandet för 2018 års verksamhet, ett 
beslut som blivit bordlagt flera gånger i väntan på en mer grundlig verksamhetsgenomgång. 

Folkbildningsrådets styrelse gör dock bedömningen "att förbundsnivån idag inte i tillräcklig 
utsträckning kan ta ansvar för hur statsbidraget används i organisationens alla delar"1. Folk-
bildningsrådet pekar också på att de, framför allt informella, styrmedel som Studiefrämjandet 
tillämpar "skapar betydande problem att säkra en god folkbildningsverksamhet genom hela 
organisationen"1. Ett exempel på åtgärder som Folkbildningsrådet lyfter är att göra organisato-
riska förändringar som stärker sammanhållningen i organisationen. 

Folkbildningsrådets styrelse beslöt den 17 mars 2021 att:

 – uppdra till generalsekreteraren att begära in en redogörelse för hur Studiefrämjandet avser 
att stärka riksförbundets förmåga att säkerställa att statsbidraget används korrekt i hela 
organisationen,  

 – uppdra till generalsekreteraren att regelbundet följa upp de åtgärder Studiefrämjandet 
vidtar, samt  

 – uppdra till generalsekreteraren att om Studiefrämjandet inte tydligt kan visa på avsedda 
resultat i form av stärkt kapacitet att ta ansvar för statsbidraget under år 2021–22 inleda 
prövning av Studiefrämjandet som statsbidragsmottagare. 

Som ett viktigt första steg för att omhänderta och arbeta vidare med Folkbildningsrådets krav 
på Studiefrämjandet beslöt förbundsstämman på sitt ordinarie möte i maj 2021 att:

1 Citat ur ärendet från Folkbildningsrådets styrelsebeslut den 17 mars 2021.
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 – uppdra till den nyvalda förbundsstyrelsen att genomföra en dialogprocess med Studie-
främjandets medlemsorganisationer och avdelningar för att arbeta fram konkreta förslag 
på åtgärder för att stärka riksförbundets förmåga att säkerställa att statsbidraget används 
korrekt i hela organisationen, samt

 – till den extra förbundsstämman hösten 2021 återkomma med konkreta förslag som följer på 
processen, samt 

 – fastställa ”Principer och utgångspunkter för dialogprocessen” enligt nedan.

Principer och utgångspunkter för dialogprocessen 

Fortsatt statsbidrag som högsta prioritet 
Det högst prioriterade målet med processen och med förslagen på åtgärder ska vara att undvi-
ka att Studiefrämjandet prövas som statsbidragsmottagare. Studiefrämjandet har inte råd att 
chansa och organisationen måste visa på självinsikt och handlingskraft för att återuppbygga 
förtroendet. 

Deltagaren i centrum 
En viktig utgångspunkt i diskussionerna och i formandet av förslag ska vara att sätta deltagaren 
och studiecirkelledaren i centrum, i linje med vad strategi 2131 pekar ut. Hela organisationen 
är sekundär till deltagarens bildningsresa tillsammans med andra. Organisationen är alltså att 
betrakta som en stödstruktur till själva studiecirkeln. 

Likvärdigt stöd för medlemsorganisationerna över hela landet 
I såväl Fenix som 2131 framkommer tydligt att Studiefrämjandets medlemsorganisationer för-
väntar sig ett mer likvärdigt stöd och verksamhet över hela landet. Inriktningar och överenskom-
melser som Studiefrämjandet och en medlemsorganisation enas om måste kunna implemente-
ras och följas upp i hela Studiefrämjandet. 

En organisation för framtiden 
En princip för diskussionerna och de förslag som ska arbetas fram är att försöka skapa en orga-
nisation som är långsiktigt hållbar och inte bara reaktivt försöka uppnå de krav som Folkbild-
ningsrådet ställer. I långsiktigheten inkluderas att Studiefrämjandet ska kunna fortsätta finnas i 
hela Sverige. Studiefrämjandets alla delar måste också vara ekonomiskt stabila och ha kraft för 
såväl drift, tillfälliga motgångar och utveckling. Åtgärderna ska också syfta till att förbereda Stu-
diefrämjandet för att kunna genomföra och leverera på strategi 2131 så snart den är fastställd. 

Organisationskultur för ett Studiefrämjandet 
En viktig målsättning med arbetet är att åtgärderna ska ge förutsättningar för att Studiefräm-
jandet ska komma till rätta med att olika organisationskultur råder, och under lång tid rått, i 
olika delar av organisationen. Parallellt med detta har konfliktnivån varit hög inom organisatio-
nen och det går att ställa sig frågan hur det ska vara möjligt för organisationen att med nuva-
rande organisatoriska förutsättningar ta sig till en punkt där interna konflikter inte styr agendan. 



40 41

Säkerställandet av likvärdighet gällande en bra arbetsmiljö, ett gott ledarskap och en gemen-
skapskänsla i och med hela organisationen ska ha hög prioritet. 

Helhetsperspektiv 
Utgångspunkten för diskussionerna och för åtgärdsförslagen ska vara att ta ett helhetsgrepp om 
Studiefrämjandets behov och utmaningar. Lösningsförslagen ska så långt det är möjligt adres-
sera helheten av organisationens utmaningar.  

Tydlighet och förutsägbarhet 
Åtgärderna som processen ska leda fram till ska hjälpa organisationen att bli tydligare och mer 
förutsägbar. Det ska vara enkelt att som nyanställd eller nyvald förtroendevald komma in i och 
förstå organisationen. De olika delarna i Studiefrämjandet ska ha tydliga, och uttalade, roller, 
uppdrag och mandat. Det ska inte råda tvivel om vem eller vilka som fattar beslut om vad. 

Delaktighet och beslutsförmåga 
Dialogprocessen ska präglas av delaktighet. Detta innebär att medlemsorganisationerna samt 
förtroendevalda i Studiefrämjandet ska ges möjlighet att bidra till diskussionerna och att kom-
ma med förslag. Samtidigt behöver processen leda till resultat vilket gör att majoritetens syn och 
vilja måste få prioritet, även om konsensus och enighet är eftersträvansvärt. 

Arbete och dialogprocess inför extra stämma 9 oktober 

Förbundsstyrelsens initiala prioriteringar och ställningstaganden 

Förbundsstyrelsen beslutade i juni 2021 om ett antal prioriteringar och ställningstaganden i 
ovan nämnda principer och utgångspunkter för att få hållbara och kvalitativa beslut som i för-
sta hand skulle stärka förbundsstyrelsens förmåga att säkerställa statsbidraget i enlighet med 
Folkbildningsrådets skrivelse och ge Studiefrämjandet som helhet stärkt förmåga att hantera 
framtida utmaningar. Fokus för processen har varit dialog och förankring för att genom ett Stu-
diefrämjandet och med gemensam vilja kunna ta ansvar för det förtroende vi fått att hantera 
offentliga medel. 

Prioriteringarna innebar att inför stämman: 

1. Föreslå konkreta åtgärder för att stärka förbundsstyrelsens förmåga att säkerställa 
statsbidrag 

2. Föreslå ekonomiska ramar för riksförbundet 

Som process efter extrastämman: 

3. Ekonomiskt hållbar organisation som helhet – beredningsgruppen för ekonomi
4. Utbildning – förbundsstyrelsen uppdrar till tf förbundschef att utse arbetsgrupp 
5. Demokrati och värdegrund – förbundsstyrelsen utser arbetsgrupp 
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Åtgärd för att säkerställa statsbidraget 

Inledning
I de senaste årens händelser av felaktig hantering av statsbidrag har fokus varit på reaktiva 
åtgärder. I de händelser som förekommit har det gemensamma varit ett arbetssätt med han-
tering av orimliga volymer och ett särskilt förhållningssätt till bidragsvillkoren som legat som 
grund, i kombination med bristande riktlinjer och rutiner. Händelserna hade kunnat före-
byggas och troligen till största del begränsats med den metod som presenteras nedan och i 
framtiden kan Studiefrämjandet även ta fasta på lärdomar för att ständigt utveckla det interna 
kvalitetsarbete som en lärande organisation. 

I Studiefrämjandets stora granskningsprojekt Fenix identifierades ett stort behov av proaktiva 
åtgärder och samsyn i arbetssätt i kombination med utbildningsbehov. Det var tydligt att or-
ganisationen nationellt de senaste åren inte i tillräcklig utsträckning diskuterat och enats kring 
arbetssätt och förhållningssätt gällande anordnarskap, rimlighetsbedömning och bidrags-
villkor. För att ha ett kvalitativt och reflekterande arbetssätt i förhållande till bidragssystem 
och föränderlig omvärld krävs ständig utbildning och verktyg för tydlighet, handledning och 
gränsdragning i verksamheten, för att både förtroendevalda och tjänstepersoner ska kunna ta 
sitt ansvar i förhållande till bidragsvillkoren. 

Metod 
Under sommaren har en arbetsgrupp av verksamhetschefer utsedda av förbundschef berett 
ärendet kring metod för att proaktivt kunna säkerställa statsbidraget. Som metod föreslås en 
av delarna från Studiefrämjandets granskningsprojekt Fenix. Den avser en kombination av 
kvalitativ och kvantitativ metod och involverar alla verksamhetsutvecklare. Den adresserar 
också direkt den problematik som varit när felaktigheter upptäckts – en blottläggning av ar-
betssätt gällande volym per samverkanspart och stora utbetalningar, men den hjälper även till 
att finna guldkorn hos respektive avdelning som kan delas som goda exempel mellan avdel-
ningar och i lokalsamhället. 

Efter lärdomar från årets särskilda kontroll, regionala risk- och väsentlighetsanalyser, pro-
blematisering av anordnarskap och rimlighet sammanställs en rapport från varje avdelning. 
Rapporten återger ett samlat resultat inklusive en utvecklingsplan som varje verksamhetschef 
analyserat och stämt av med förbundschef och riksförbundets kvalitetsansvarige. Rappor-
ten beslutas sedan av respektive avdelningsstyrelse. Samtliga avdelningars rapporter delges 
förbundsstyrelsen som genom detta erhåller en samlad vetskap om strukturer samt arbets-
sätt i varje avdelning och kan då vid behov agera på utvecklingsplanerna i syfte att förebygga 
felaktigheter. Rapporten inklusive utvecklingsplan lämnas till avdelningens bidragsgivare för 
transparens kring regionala/lokala samverkansparter. Rapporten tar fasta på att ändra arbets-
sätt i den riktning Folkbildningsrådet uppmärksammar i sitt årliga uppföljningsbrev. 

Roller och ansvar 
Studiefrämjandet, riksförbundet utarbetar en gemensam mall och instruktion, liksom en 
genomgång av materialet och levererar varje år till avdelningarna den statistik på de största 
samverkansparterna och utbetalningarna per verksamhetsutvecklare som ska bearbetas i 
respektive avdelning. 
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I rapporten finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning från verksamhetsutvecklare upp till 
förbundsstyrelse. Denna internkontrollmetod blir en del av organisationens systematiska 
kvalitetsarbete och tydliggör verksamheten för förtroendevalda samt ger ett bättre underlag 
för beslut.

Denna åtgärd för att säkerställa statsbidrag kombineras med utarbetande av en styrmodell för 
Studiefrämjandet under hösten 2021. Avsikten med styrmodellen är att tydliggöra en gemen-
sam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning, planering och uppföljning av hela 
Studiefrämjandets verksamhet, inbegripet även roller och ansvar i organisationen. Styrmo-
dellen är del av förbundsstyrelsens förslag till att stärka förmågan att säkerställa statsbidraget, 
liksom metoden som tar fasta på lärdomarna från granskningsprojektet Fenix samt delarna i 
ett framtida utvecklingsarbete i enlighet med Strategi 2131. 

Övrigt 

Studiefrämjandet har med insikt tagit till sig den uppmaning som framförts av Folkbildnings-
rådet. Vid ordinarie förbundsstämma i maj fick den nya förbundsstyrelsen bland annat i upp-
drag att genomföra dialogprocess med medlemsorganisationer och avdelningar för att arbeta 
fram konkreta förslag på åtgärder för att stärka riksförbundets förmåga att säkerställa att stats-
bidraget används korrekt i hela organisationen. Processen påbörjades direkt efter stämman i 
enlighet med fastställda principer som redogjorts tidigare i detta ärende.  

Arbetet har varit inkluderande, transparent och har speglat en gemensam anda och vilja att 
komma till rätta med de problem som förekommer/förekommit. Arbetet har inletts och förslag 
på åtgärder har arbetats fram i samförstånd. Ett omställningsarbete tar tid och utgångspunk-
ten för att lyckas ligger i viljan till samarbete och kompromissande – att lösa det tillsammans. 
En del konkreta förslag har tagits fram till extra stämman och är ett viktigt första steg. Efter 
stämman fortsätter arbetet med att implementera och vidareutveckla olika styrmedel (till 
exempel i form av olika dokument och utbildning) och processer. Detta kommer framöver att 
ske i fortsatt inkluderande dialogform. 

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att 

Extra förbundsstämman beslutar 

att fastställa föreslagen process och åtgärd för att stärka förbundsstyrelsens förmåga att  
 proaktivt säkerställa statsbidraget och förebygga framtida felaktigheter.
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9B.1 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 1

Återremitterad motion 1: Ekonomisk plattform för våra 
avdelningar

I förbundsstyrelsens förslag till beslut vid förbundsstämman 2021 yrkades avslag på denna 
motion. 

Sedan dess har överläggningar kring Studiefrämjandets ekonomiska situation förts och vid 
denna extra förbundsstämma lägger förbundsstyrelsen ett förslag till ekonomiska ramar där det 
ekonomiska utrymmet för förbundsstyrelsens verksamhet minskas löpande. 

Utvecklingen av statsbidragets storlek och fördelning är svår att överblicka. Behovet av omställ-
ning av verksamhet samt den nyligen tillsatta utredningen kring ett eventuellt nytt bidragssys-
tem från 2024 försvårar bedömningen ytterligare.  

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att verksamhet ska bedrivas i hela lan-
det. För att detta ska vara möjligt måste de ekonomiska medel som Studiefrämjandet arbetar 
med fördelas på ett bra sätt. Förbundsstyrelsen avser därför att föra en angelägen och nödvän-
dig dialog i hela organisationen inför kommande fördelningsbeslut. Att i nuläget, när en lång-
siktig nivå på statsbidraget är okänd, fastställa delar av användningen anses inte lämpligt. 

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår den extra förbundsstämman 

att med hänvisning till pågående och kommande arbete med den totala ekonomin inom  
 Studiefrämjandet anse motionen vara besvarad.
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9B.1 MOTION 1: EKONOMISK PLATTFORM FÖR VÅRA 
AVDELNINGAR
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9B.3–4 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER 
MOTION 3 OCH MOTION 4

Återremitterad motion 3 och motion 4: Angående godkännande 
av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef

Förbundsstämman 2021 beslöt att motionerna återremitteras till förbundsstyrelsen för fortsatt 
bearbetning och att beslut fattas vid planerad extra förbundsstämma i oktober 2021. 

Direkt efter den ordinarie förbundsstämman 2021 påbörjades en dialogprocess inom förbun-
det. I samtalen har förbundsstyrelsen bland annat haft möjlighet att ytterligare förtydliga och 
redogöra för sin syn till att anställningsbesluten av nya chefer på avdelningsnivå är en fråga 
för avdelningsstyrelserna. I samband med samtalen har även beskrivits att då ansvaret för det 
tilldelade statsbidraget och efterlevandet av villkoren åligger förbundsstyrelsen är det viktigt 
att förbundsstyrelsen, genom sin förvaltning, också medverkar i rekryteringsarbetet inför 
tillsättning av tjänsterna som verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef vid Studie-
främjandets avdelningar. Det är förbundsstyrelsens absoluta ambition att detta ska ske i ett 
förtroendefullt samarbete med aktuell avdelning och dess styrelse. Arbetet säkerställs genom 
förtroendefull och ömsesidig löpande dialog.  

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår den extra förbundsstämman 

att  motionerna angående godkännande av verksamhetschef och biträdande verksamhets- 
 chef därmed förklaras vara besvarade.
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9B.3 MOTION 3: ANGÅENDE FÖRBUNDSSTYRELSENS 
GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSCHEF

 

 

Datum 
 

2021-02-24 

 

 

 

Studiefrämjandet Sörmland
Köpmangatan 3, 641 30 Katrineholm

Tel 0150-51051
sormland@studieframjandet.se

www.studieframjandet.se/sormland
Org. Nr 819000-5366

 
 

Till: Förbundsstyrelsen 
Avsändare: Bengt Sunesson 
 
 

 
Motion till Studiefrämjandets förbundsstämma 2021 

 

Angående förbundsstyrelsens godkännande av verksamhetschef 

Vid föregående förbundsstämma gavs förbundsstyrelsen större inflytande över avdelningarnas 
chefspersoner. Förbundsstyrelsen fattade därefter beslut om ytterligare krav på tillsättandet av 
chef, där förbundschefen i praktiken gavs oinskränkt makt att tillsätta verksamhetschefer. 
Detta är en betydande inskränkning på avdelningsstyrelsens möjlighet att fatta sitt eget 
rättmätiga beslut om den egna personalen.  

Avdelningen är en egen juridisk person och ska inte toppridas av en annan juridisk person. 
Studiefrämjandet är ingen koncern med vinstdrivande enheter utan en demokratisk förening i 
enlighet med en lång svensk tradition. Därför måste vi återgå till en ordning där avdelningens 
styrelse både tillsätter, arbetsleder och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar över sin 
verksamhetschef. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi  

att § 23 i förbundets stagar och § 19 i normalstadgar för avdelning ändras enligt följande: 

§ 23 Godkännande av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef 

Avdelningens styrelse ansvarar för anställning av verksamhetschef. Vid behov har 
avdelningen rätt att nyttja de tekniska instrument förbundet utarbetat för att underlätta 
processen. 

Förbundsstyrelsen ska hållas informerad om hur arbetet med tillsättningen fortskrider och 
har rätt att utse en ledamot som deltar i rekryteringsprocessen. 

Förbundsstyrelsen ska delta i beredningen vid tillsättning av verksamhetschef och 
biträdande verksamhetschef för avdelning. 

Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef för avdelning ska vara godkänd av 
förbundsstyrelsen. Om förbundsstyrelsen motsätter sig avdelningsstyrelsens val av 
verksamhetschef, ska förbundsstyrelsen föra dialog med avdelningens styrelse och tydligt 
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Datum 
 

2021-02-24 

 

 

 sid 2/2
 

motivera sitt ställningstagande, för att därigenom kunna undanröja sina tveksamheter.  

Förbundsstyrelsen kan, om särskilda synnerliga skäl föreligger, återkalla sitt godkännande 
av en verksamhetschef samt sitt godkännande av en biträdande verksamhetschef för en 
avdelning. Innan beslut om återkallande ska förbundsstyrelsen föra dialog med 
avdelningsstyrelsen enligt föregående stycke. 

 

§ 19 Godkännande av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef 

Avdelningens styrelse ansvarar för anställning av verksamhetschef. Vid behov har 
avdelningen rätt att nyttja de tekniska instrument förbundet utarbetat för att underlätta 
processen. 

Förbundsstyrelsen ska hållas informerad om hur arbetet med tillsättningen fortskrider och 
har rätt att utse en ledamot som deltar i rekryteringsprocessen. 

Förbundsstyrelsen ska delta i beredningen vid tillsättning av verksamhetschef och 
biträdande verksamhetschef för avdelning. 

Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef för avdelning ska vara godkänd av 
förbundsstyrelsen. Om förbundsstyrelsen motsätter sig avdelningsstyrelsens val av 
verksamhetschef, ska förbundsstyrelsen föra dialog med avdelningens styrelse och tydligt 
motivera sitt ställningstagande, för att därigenom kunna undanröja sina tveksamheter. 

Förbundsstyrelsen kan, om särskilda synnerliga skäl föreligger, återkalla sitt godkännande 
av en verksamhetschef samt sitt godkännande av en biträdande verksamhetschef för en 
avdelning. Innan beslut om återkallande ska förbundsstyrelsen föra dialog med 
avdelningsstyrelsen enligt föregående stycke. 

 

Motionen antogs av styrelsen för Studiefrämjandet Sörmland 2021-02-22 

 

 

 
Enligt uppdrag 
 
 
Bengt Sunesson 
Verksamhetschef 
Telefon (direkt): 0152-65 05 52 
E-post: bengt.sunesson@studieframjandet.se 



50

9B.4 MOTION 4: ANGÅENDE BITRÄDANDE 
VERKSAMHETSCHEF I STADGARNA

 

 

Datum 
 

2021-02-24 

 

 

 

Studiefrämjandet Sörmland
Köpmangatan 3, 641 30 Katrineholm

Tel 0150-51051
sormland@studieframjandet.se

www.studieframjandet.se/sormland
Org. Nr 819000-5366

 
 

Till: Förbundsstyrelsen 
Avsändare: Bengt Sunesson 
 
 
Motion till Studiefrämjandets förbundsstämma 2021 

 

Angående bitr verksamhetschef i stadgarna 

I stadgarna står det att förbundsstyrelsen ska godkänna anställning av biträdande 
verksamhetschef. Därför kan man få uppfattningen att en sådan befattning måste finnas i 
avdelningarna. Idag är så inte fallet.  

I vissa avdelningar har verksamhetschefen valt att ha en biträdande chef, ibland har 
avdelningens styrelse beslutat en sådan ordning. Men i många avdelningar har man ansett att 
det inte finns sådant behov eller som i exempelvis den geografiskt största avdelningen Mitt, där 
det i stället finns länschefer underställda verksamhetschefen. I inget fall tycks biträdande 
verksamhetschef svara direkt till styrelsen utan är underställd avdelningens verksamhetschef. 

Det verkar helt orimligt att förbundsstyrelsen ska bestämma över hur en avdelning ska 
organiseras eller att den ska godkänna personal underställd avdelningens verksamhetschef. 

Med stöd av ovanstående yrkar vi  

att förbundsstämman beslutar att begreppet biträdande verksamhetschef tas bort från såväl 
förbundets stadgar (§ 23) som från normalstadgar för avdelning (§§ 8, 15, 19). 

 

Motionen antogs av styrelsen för Studiefrämjandet Sörmland 2021-02-22. 

 

 
Enligt uppdrag 
 
 
Bengt Sunesson 
Verksamhetschef 
Telefon (direkt): 0152-65 05 52 
E-post: bengt.sunesson@studieframjandet.se 
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9B.5 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 5

Återremitterad motion 5: Fördelning av statsbidrag

Förbundsstämman beslöt att motionen återremitteras med hänsyn till att frågan kommer att 
hanteras inom kommande dialogprocess fram till extra förbundsstämman i oktober 2021. 

I dialogprocessen som följde direkt efter den ordinarie stämman har samtal förts kring verk-
samheternas utmanande situation, såväl utifrån behov av åtgärder för att säkerställa stats-
bidraget som åtgärder till följd av minskade ekonomiska förutsättningar. Samsyn har funnits 
kring vikten av att hushålla med resurser, alla inom förbundet måste agera kostnadsmedvetet. 

Till den extra förbundsstämman lägger förbundsstyrelsen ett förslag på ekonomiska ramar för 
riksförbundet som innebär minskade resurser till förbundet. 

Förbundsstyrelsen avser att föra en angelägen och nödvändig dialog i hela organisationen 
inför kommande fördelningsbeslut. Det arbete som motionen efterlyser pågår således i orga-
nisationen, arbetet sker i samförstånd och efterfrågad transparens mellan förbundsstyrelsen 
och avdelningarna. I den mån kostnaderna för förbundets verksamhet kan minskas ännu mer 
än vad de minskade ramarna anger är det förbundsstyrelsens mening att detta ska stärka riks-
förbundets egna kapital. 

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår den extra förbundsstämman 

att  motionen gällande fördelning av statsbidrag därmed förklaras vara besvarad.
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9B.5 MOTION 5: FÖRDELNING AV STATSBIDRAG

TTiillll  FFöörrbbuunnddssssttyyrreellsseenn      22002211--0022--2233 
MMoottiioonn  ttiillll  FFöörrbbuunnddssssttäämmmmaann  22002211 
FFöörrddeellnniinngg  aavv  ssttaattssbbiiddrraagg    
 
Studiefrämjandet är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation, där medlemmarna ska ges stort 
inflytande över verksamheten. Avdelningarnas uppgift är att genomföra folkbildningsverksamhet lokalt 
och regionalt. Verksamheten som rapporteras är det som i huvudsak genererar statsbidrag till 
organisationen och som finansierar verksamheten. Förbundets uppgift är att samordna 
organisationens olika delar och verksamheter samt att stötta avdelningarna med service och stöd för 
att kunna genomföra folkbildningsverksamhet.    
 
 Studiefrämjandet befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk kris med kraftigt minskade statsbidrag 
kommande år. Minskade medel kommer att negativt påverka möjligheterna att anordna värdefull 
folkbildningsverksamhet ute i avdelningarna. Hela organisationen måste nu kraftsamla och använda 
statsbidraget på ett korrekt sätt och inte låta för stor del gå till overheadkostnader och administration. 
Minskade statsbidrag innebär också att centrala stödfunktioner behöver begränsas och prioriteras. 
 
 Stämman 2019 fattade beslut om en fast ram till Riksförbundet, utan kännedom om det förändrade 
ekonomiska läget, alltså minskade statsbidrag, och hur det påverkar Studiefrämjandet som helhet.  
Den fasta ramen till Riksförbundet har inneburit kraftiga minskningar till avdelningarna i den interna 
fördelningen, vilket i sin tur, påverkar verksamheten som genererar statsbidrag för många år framåt. 
För att vända denna negativa trend måste större del av statsbidraget ut till avdelningarna där den 
värdeskapande verksamheten genomförs.  
 
Det är viktigt att inte glömma bort att Studiefrämjandet är en ideell och allmännyttig förening. 
Skatteverket upprättar villkor för allmännyttiga föreningar: Minst 80 procent av föreningens 
inkomster ska användas till föreningens allmännyttiga syfte.  
 
Vi bör solidariskt fördela statsbidraget procentuellt mellan Riksförbund och avdelningar. För att klara 
förändringar när statsbidraget höjs eller sänks måste vi öka och minska våra kostnader tillsammans.  
I ett krisläge kan endast nödvändiga stödfunktioner för avdelningarna finnas kvar centralt.  
Vi behöver föra en aktiv och respektfull dialog om vilka prioriteringar, satsningar och nedskärningar 
som måste göras och ta gemensamt ansvar för Studiefrämjandet.   
 
VVii  yyrrkkaarr   
aatttt förbundsstämman beslutar att maximalt 20 % av statsbidraget används för våra centrala 
kostnader. 
 
Motionärer  
Styrelsen för     Styrelsen för 
Studiefrämjandet Småland-Gotland  Studiefrämjandet Sörmland 
2021-02-23     2021-02-22 
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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 
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10. FASTSTÄLLANDE AV STRATEGISKA MÅL – 
STRATEGI 2131

Strategidokumentet 2131 är resultatet av ett gediget internt arbete i Studiefrämjandet som 
startade våren 2020. Hundratals medarbetare, förtroendevalda, representanter för med-
lemsorganisationer, cirkelledare och många fler har under arbetets gång bidragit till Strategi 
2131.

Strategi 2131 visar Studiefrämjandets väg framåt. Den anger vad som tillsammans behöver 
prioriteras för att nå Studiefrämjandets önskade läge år 2031. Strategin heter 2131 för att den 
gäller år 2021–2031. Studiefrämjandet arbetar med strategin utifrån insikten att tio år är en 
lång period och att organisationen alltid behöver vara beredd på att möta de utmaningar som 
omvärldsförändringar kan medföra.

Strategi 2131 är Studiefrämjandets kompass mot 2031. Dokumentet beskriver föreningens 
vision, syfte och grundsyn på samhälle, människa, bildning och kultur. Under fem rubriker 
beskrivs Studiefrämjandets strategiska områden: 

1. Studiefrämjandet utvecklar demokratin 
2. Studiefrämjandet har lärandet i fokus 
3. Studiefrämjandet stärker föreningslivets roll i samhället 
4. Studiefrämjandet står för hållbarhet 
5. Hjärta och hjärna i Studiefrämjandet (vårt interna arbete) 

Med grund i stadgar, och med Strategi 2131 som kompass, ska folkbildning planeras och ge-
nomföras i lokalavdelningar över hela landet, med särskilt fokus på våra profilområden natur, 
djur, miljö och kultur.

HANDLINGAR

1. Strategi 2131 – Studiefrämjandets kompass mot framtiden (sid 56)

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår att 

Extra förbundsstämman beslutar

att anta Strategi 2131 som Studiefrämjandets gemensamma strategi för åren 2021–2031.
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10.1 STRATEGI 2131 – STUDIEFRÄMJANDETS KOMPASS 
MOT FRAMTIDEN

1. Inledning 

Strategi 2131 visar Studiefrämjandets väg framåt. Den anger vad vi tillsammans behöver prio-
ritera för att nå Studiefrämjandets önskade läge år 2031. Strategin heter 2131 för att den gäller 
år 2021–2031. Vi arbetar med strategin utifrån insikten att tio år är en lång period och att vi 
alltid är beredda att möta de utmaningar som omvärldsförändringar kan ställa oss inför. 

Med grund i våra stadgar, och med denna strategi som kompass, planeras och genomförs 
folkbildning i våra lokalavdelningar över hela landet, med särskilt fokus på våra profilområden 
natur, djur, miljö och kultur. 

Strategi 2131 är resultatet av ett gediget arbete. Hundratals medarbetare, förtroendevalda, repre-
sentanter för medlemsorganisationer, cirkelledare och många fler har bidragit till Strategi 2131. 

Strategi 2131 används av alla som verkar i Studiefrämjandet. Cirkelledare, förtroendevalda och 
medarbetare – alla är betydelsefulla för att förvalta och utveckla Studiefrämjandet. Med våra 
skiftande perspektiv och olika roller stärker vi varandra till en kraftfull helhet. Studiefrämjandet 
bygger vi tillsammans. Varmt välkommen till Studiefrämjandets kompass mot 2031!

2. Bakgrund

Den organiserade folkbildningen utvecklades parallellt med folkrörelsernas framväxt i Sverige. 
Folkbildningens roll var tidigt självklar: För att förändra samhället och ta makt över sin egen 
vardag behövs kunskap, insikt och organisering. Här växte studieförbund och folkhögskolor 
fram som en betydelsefull kraft. 

Studiefrämjandets grundare, Jordbrukare-Ungdomens förbund – JUF, var en betydande ung-
domsrörelse som engagerade ungdomen för hembygden, jordbruket och kulturaktiviteter på 
landsbygden. Att ge möjlighet till kunskap och bildning var det centrala när Studiefrämjandet 
bildades – och är det fortfarande. 

Studiefrämjandet står bakom idén om allas rätt till kunskap, bildning och utbildning. Folkbild-
ning är icke-formellt lärande, som utgår från människors egen fria vilja att lära och utvecklas. 
Bildning har hos oss ett egenvärde för både individen och för samhället, frikopplat från snävt 
nyttotänkande.

Studiefrämjandet utgår från alla människors lika värde och likaberättigande. Alla ska kunna 
göra sin röst hörd och forma sin framtid. Deltagarens erfarenheter, tankar och föreställningar 
är centrala källor i bildningsprocessen. I mötet med andra växer kunskap och insikter. 

Ingången till Studiefrämjandet är bred och alltid öppen. Vi finns till för människor – våra delta-
gare. Det är deltagarna och samhällets behov som formar vårt uppdrag. Vi vet att bildning och 
folkbildning gör människor och samhället starkare.
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3. Vision – vår dröm

Att alla människor har kunskap, kraft och utrymme att delta i utvecklingen av ett hållbart och 
demokratiskt samhälle.

4. Syfte – därför finns vi

Studiefrämjandet finns till för människor som vill lära och påverka sin livssituation, sin omgiv-
ning och samhället. Vi söker upp och bjuder in dem som inte självmant kommer till oss. 

Vi är ett bildnings- och utbildningsorgan för våra medlems- och samverkansorganisationer. Vi 
möter föreningslivets behov av folkbildning. 

Vi är en bildningsplattform som skapar möjligheter och förutsättningar för att människor till-
sammans ska växa och ta plats i samhället.

5. Studiefrämjandets grundsyn

5.1 Samhällssyn
Studiefrämjandet arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi försvarar, stärker och utveck-
lar demokratin. Folkbildning och föreningsliv är i själva verket en del av demokratin, och bidrar 
till att öka tilliten i samhället. Vi är en plats där människan, i samspel med andra, frigör kraft att 
påverka sin egen livssituation, sin omgivning och samhället i stort.

5.2 Människosyn
Studiefrämjandet står upp för alla människors lika värde. Vi är inkluderande och hävdar allas 
rätt att vara sig själva. Vi litar på människan och tror på den positiva kraften i samtal och möten 
med andra. I folkbildningen lär vi och reflekterar tillsammans, med stort utrymme och accep-
tans för att tänka och tycka olika.

5.3 Bildningssyn
Livslångt lärande ska vara en rättighet och möjlighet för alla. Bildningsklyftorna i samhället ska 
utjämnas. Studiefrämjandet använder folkbildningens pedagogik som bygger på människors 
aktiva deltagande och inflytande i studiecirklar och grupper. I folkbildningen utövas demokrati 
i praktiken. Studiefrämjandet anpassar pedagogiken till deltagarens behov och önskemål. Vi 
utvecklar nya former för lärande och pedagogiska metoder på folkbildningens grund.

5.4 Kultursyn
Kultur är både en samlande och utmanande kraft i samhället. En fri kultur har ett egenvärde 
och stärker demokratin. Kultur möjliggör delaktighet, stimulerar kreativitet, fantasi och sam-
tal, ger oss uttryck och insikter. En fri och levande kultur kan möta samhällsutmaningar som 
ojämlikhet, diskriminering, utanförskap och bidra till folkhälsa. Att ge fler människor möjlighet 
att uppleva och utöva kultur är centralt för folkbildningen, och för Studiefrämjandet. 
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6. Strategiska områden

1. Studiefrämjandet utvecklar demokratin

Önskat läge 2031

Studiefrämjandet stärker och utvecklar demokratin i Sverige. Varje dag anordnar vi folkbildning 
och kultur som ger våra deltagare nya kunskaper och nya insikter. Hos oss utvecklas demokra-
tiska samtal och arbetsformer i det stora och i det lilla. Våra deltagare vet att Studiefrämjandet 
är en plats för lärande och stärkt demokrati.

Begreppet demokrati har skiftande innebörder. I grund och botten betyder demokrati ”folk-
styre”, det vill säga att alla medborgare kan påverka samhällsutvecklingen, inte minst genom 
att rösta i allmänna val. Andra demokratiska grundprinciper är alla människors lika värde och 
rättigheter, fri åsiktsbildning, tryck- och yttrandefrihet samt likhet inför lagen.

Kunskap och bildning öppnar dörrar till delaktighet och aktiv påverkan i samhället. Vi måste 
även känna förtroende för vår egen förmåga att delta. En fungerande och inkluderande demo-
krati kräver därför att möjligheter till lärande och reflektion görs tillgängliga för alla människor.

Idag ser vi hur demokratin utmanas på olika sätt. Bland annat i form av desinformation, växan-
de klyftor och genom att människors lika värde och rättigheter ifrågasätts. Studiefrämjandet är 
en motvikt till de krafter som hotar vår demokrati. Hos oss får olika slags tänkande mötas och vi 
bidrar till insikter och förståelse för andras perspektiv. Vi ger människor handlingskraft, mod och 
utrymme att använda sina demokratiska rättigheter och förstå sina skyldigheter i samhället.

Hos Studiefrämjandet deltar alla på lika villkor och skapar folkbildningens innehåll tillsammans. 
Vi möter deltagarna där de är. Vi finns på nätet, i förorten, på landsbygden och i staden. Våra 
deltagare möts av engagemang, inkludering och samhörighet. Vi vänder oss i synnerhet till 
människor som upplever sig sakna möjligheter till delaktighet och påverkan i samhället.

Dialogen om demokrati är levande i Studiefrämjandet. För förtroendevalda och medarbetare 
är det naturligt att föra samtal om demokratins styrkor, svagheter, möjligheter och hot – både 
inom vårt studieförbund och i samhället i stort. Demokratin måste ständigt diskuteras, prakti-
seras och förbättras. Demokratin är, likt folkbildningen, något som vi medborgare och deltagare 
formar tillsammans.
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2. Studiefrämjandet har lärandet i fokus

Önskat läge 2031

Studiefrämjandet är en ledande aktör för lärande på folkbildningspedagogikens grund. Hos oss 
står varje deltagares bildningsresa i centrum. Studiefrämjandet kännetecknas av våra främsta 
ambassadörer – våra kompetenta och engagerade cirkelledare.

Studiefrämjandets övertygelse är att lärande skapas bäst genom möten och delade erfaren-
heter. Folkbildningens pedagogik innebär att människor utvecklas och lär tillsammans i en 
trygg miljö där deras erfarenheter, nyfikenhet och lust tas tillvara. För Studiefrämjandet bety-
der bildning nya insikter, djupare förståelse och utveckling – både för individen och för grup-
pen. Studiefrämjandet erbjuder en bred verksamhet, men oavsett ämnesområde ligger
vårt fokus på processen för lärande.

Innehållet i Studiefrämjandets studiecirklar utgår från deltagarnas behov och önskemål. Det 
innebär att lärprocesserna ibland är fria, ibland mer styrda. Studiefrämjandets roll är att skapa 
förutsättningar för deltagarna att föra dialog, uttrycka sina tankar, lyssna in andra, möta olik-
heter och ta in och förmedla kunskap. Studiefrämjandets organisation är flexibel, ger stöd och 
möjliggör lärande utifrån deltagarens och gruppens behov. Vi ser till att deltagarna ges möjlig-
het att nå sina uppsatta mål.

Studiefrämjandet känner sina cirkelledare väl och har ett stödjande förhållningssätt till dem. 
Genom utbildningar, samtal och goda relationer säkerställer vi att alla ledare är väl insatta i 
Studiefrämjandets uppdrag, grundsyn och folkbildningens pedagogik. På detta sätt tydliggör 
och stärker vi Studiefrämjandets anordnarskap. Vi bidrar aktivt i utvecklingen av cirkelledar-
nas ledarskap och pedagogiska förmåga. Studiefrämjandet bevakar forskning, utveckling och 
trender inom pedagogik och inkluderar nya metoder och verktyg för lärande.

Studiefrämjandets fokus på lärande begränsas inte till våra studiecirklar och annan folkbild-
ning. Också våra kulturprogram ska arrangeras för att mana till eftertanke, dialog och bidra till 
ett lärande hos deltagarna.

Studiefrämjandet ska vara en aktuell och relevant bildningsplattform. Vi prioriterar de pedago-
giska frågorna och ger våra medarbetare möjlighet att vidga sin kompetens och sina förmågor. 
Vi för ständigt en dialog om lärande och pedagogik i organisationen, både bland förtroende-
valda och medarbetare.

Studiefrämjandet prioriterar bildning och lärande inom våra profilområden natur, djur, miljö 
och kultur. I nära samarbete med våra medlemsorganisationer arbetar vi för att bredda delta-
gandet, genom att inspirera fler att delta i verksamheten.
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3. Studiefrämjandet stärker föreningslivets roll i samhället

Önskat läge 2031

Studiefrämjandet är en självklar samarbetspartner för föreningslivet. Vårt pedagogiska arbete 
är ett bärande inslag i våra medlemsorganisationers och många andra föreningars verksamhe-
ter. Vi fångar upp och stöttar nya sociala rörelser, nätverk och andra former av engagemang.

Genom föreningslivet praktiseras och utvecklas demokratin i Sverige. Samtidigt som fören-
ingslivet är en vital del av demokratin är deltagandet i föreningslivet berikande för individen. 
Det innebär sociala sammanhang för den enskilde och leder till större tillit mellan människor. 
I förlängningen skapas också ett större förtroende för samhället som helhet. Studiefrämjandet 
vill möjliggöra för fler att aktivt delta i samhällets utveckling med hjälp av föreningslivets orga-
niseringsformer och demokratiska processer.

Studiefrämjandet skapar möten mellan människor med olika intressen, erfarenheter och per-
spektiv, och hjälper dem att organisera sig i föreningar. Vi har gedigen kunskap om och erfa-
renhet av föreningsliv och ideellt engagemang. Vi vill motivera, stötta och utveckla föreningar 
med skiftande inriktning, och vara ett stöd för våra medlems- och samverkansorganisationer i 
deras föreningsutveckling.

Studiefrämjandet verkar för att fler och en ökad mångfald av människor deltar i föreningslivet 
och/eller startar egna föreningar. Tillsammans med våra medlems- och samverkansorganisa-
tioner arbetar vi aktivt för att involvera och engagera människor som i dag står utanför fören-
ingsverksamhet.

Studiefrämjandet erbjuder en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden plattform för 
samverkan och bildning. Vår roll i föreningslivet är att stödja processer för lärande och engage-
mang. Vi kan verka på både individuell och organisatorisk nivå. Folkbildningens pedagogik är 
alltid vår utgångspunkt.
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4. Studiefrämjandet står för hållbarhet

Önskat läge 2031

Studiefrämjandet är en självklar aktör i Sveriges omställning till ett hållbart samhälle. Som 
partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden bildningsplattform bidrar vi med kraft för att Sverige 
ska nå målen i Agenda 2030.

Vår tids största utmaningar summeras i Agenda 2030 – de globala mål som FN:s medlemslän-
der har satt upp för att nå ett hållbart samhälle. Visionen för Agenda 2030 och de 17 globala 
målen är bland annat att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i värl-
den, främja fred och rättvisa, och att lösa klimatkrisen. Studiefrämjandet står bakom målen i 
Agenda 2030. 

Mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och möjligheter att delta i och påverka 
samhället är grundläggande i Studiefrämjandets verksamhet med social hållbarhet. Vi lägger 
särskild vikt på mångfald, jämlikhet och jämställdhet i vårt arbete. Studiefrämjandet vill mins-
ka bildningsklyftorna i samhället och se till att alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, har 
tillgång till lärande och kultur.

Klimat- och miljöförändringarna hotar mänskligheten. Kunskap och medvetenhet om natu-
rens ekosystem, biologisk mångfald och klimatförändringarna är därför centralt i vårt bild-
ningsarbete för ekologisk hållbarhet.

Studiefrämjandet står för hopp och trovärdighet. Hållbarhet är vår ledstjärna i allt vi gör. Vi 
fokuserar främst på två aspekter av hållbarhet: ekologisk och social. Men vi ser också att eko-
nomisk hållbarhet är en förutsättning för att nå framgång på båda dessa områden. Tillsam-
mans med medlems- och samverkansorganisationerna skapar vi de bästa förutsättningarna 
för folkbildning om vår gemensamma livsmiljö och de allvarliga utmaningar som vi och vårt 
samhälle står inför.

Studiefrämjandet arbetar aktivt för samverkan mellan människor och organisationer i lokal-
samhället. Genom att arrangera folkbildande aktiviteter där människor med olika bakgrund 
kan mötas bidrar vi till sammanhållning och integration.

Studiefrämjandets medarbetare och förtroendevalda är väl insatta i Agenda 2030 och vad 
samhället och vi som organisation behöver göra för att nå en hållbar utveckling.
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5. Hjärta och hjärna i Studiefrämjandet

Önskat läge 2031

Studiefrämjandet är en samlad organisation med gemensamt ”hjärta och hjärna”. Våra värde-
ringar och vår kunskap genomsyrar allt vi gör. I relationen med våra cirkelledare, deltagare och 
medlemsorganisationer hjälps vi åt, tar ansvar och utvecklas tillsammans. Cirkelledare, förtroen-
devalda och medarbetare har ett öppet och nyfiket förhållningssätt till lärande och utveckling.

Studiefrämjandets gemensamma värderingar finns förankrade i vår grundsyn på människa, 
bildning och demokrati. Det möjliggör samarbete i hela Studiefrämjandet och skapar en 
gemensam etisk kompass för all vår verksamhet. Vi är en transparent organisation som stolt 
delar med oss av metoder och resultat. Vi berättar för omvärlden hur vi bidrar till en gynnsam 
samhällsutveckling.

Vi samspelar internt och samverkar över organisatoriska gränser. Våra värderingar formar och 
utvecklar ständigt organisationens kultur. Mångfald eftersträvas genom att våra förtroendeval-
da och medarbetare speglar vår verksamhet och våra deltagare.

Studiefrämjandet är en attraktiv arbetsplats och samarbetsorganisation. Alla som verkar i 
Studiefrämjandet är stolta företrädare för organisationen. Vi är nyfikna på omvärlden och sam-
verkar gärna med andra. Vi vill vara angelägna och relevanta, och det interna lärandet är alltid 
närvarande. Vi tar stöd i analys, utvärdering och reflektion för att anpassa oss till deltagarnas 
och samhällets behov. Kompetensutveckling sker kontinuerligt och prioriteras i hela organisa-
tionen.

Vi knyter medlems- och samverkansorganisationer till oss, för lärande, kultur och fören-
ingsutveckling. Ett medlemskap i Studiefrämjandet innebär samma möjligheter och ansvar 
oavsett var i landet som medlemsorganisationen finns och verkar. Att bli och vara medlem i 
Studiefrämjandet är en aktiv och medveten handling som präglas av engagemang, utveckling 
och gemenskap. Formerna för medlemskapet utvecklas i takt med tiden och vi är öppna för 
förändringar.

Med stort engagemang och bred kompetens skapar vi förutsättningar för att fler människor 
ges möjlighet att lära för livet, växa och ta plats i samhället.
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11. FASTSTÄLLANDE AV EKONOMISKA RIKTLINJER 
SAMT EKONOMISK RAM FÖR RIKSFÖRBUNDETS 
VERKSAMHET

HANDLINGAR

1. Förbundsstyrelsens förslag till ekonomiska riktlinjer och ekonomisk ram för 
Studiefrämjandets riksförbund 2022 och 2023 (sid 64)

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår att 

Extra förbundsstämman beslutar

att modellen kvarstår som ekonomisk riktlinje i enlighet med vad som i ärendet beskrivits,  
 samt

att  fastställa riksförbundets ekonomiska ramar för åren 2022 och 2023 i enlighet med   
 redovisad tabell.
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11.1 FÖRSLAG TILL EKONOMISKA RIKTLINJER 
OCH EKONOMISK RAM FÖR STUDIEFRÄMJANDETS 
RIKSFÖRBUND 2022 OCH 2023

Ekonomiska riktlinjer 

Vid förbundsstämman 2019 presenterades en ny modell för ekonomisk ram för riksförbundet 
som förbundsstämman fattade beslut om. Modellen utgörs av en rambudget, vilket innebär att 
vid statsbidragsfördelningen räknas riksförbundets budget av och resterande summa fördelas 
sedan ut till Studiefrämjandets avdelningar baserat på fördelningskriterierna för folkbildnings-
verksamheten. 

Till den ordinarie förbundsstämman 2021 föreslogs att den nyligen beslutade modellen skulle 
kvarstå som ekonomisk riktlinje och gälla i samband med fastställande av riksförbundets eko-
nomiska ramar för åren 2022–2023. Då ärendet i samförstånd återremitterades tog förbunds-
stämman inte ställning till förslaget.  

En öppen, inlyssnande och inkluderande dialog har förts med avdelningar och medlemsorga-
nisationer inför extra förbundsstämman den 9 oktober 2021. Förbundsstyrelsen har uppfattat 
en bred enighet i förslaget att behålla modellen för fördelning och föreslår till förbundsstäm-
man att besluta om att modellen kvarstår som ekonomisk riktlinje.

Ekonomiska ramar för åren 2022 och 2023  

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstämman vid sitt ordinarie möte att hänskjuta beslutet 
om fastställande av riksförbundets ekonomiska ramar för 2022 och 2023 till den planerade 
extra stämman den 9 oktober 2021. Anledningen var att förbundsstyrelsen ansåg att riksför-
bundets ramar var starkt sammankopplade till beslutet om Studiefrämjandets inriktning för 
att möta sin stärkta förmåga att ta ansvar för statsbidraget, vilket även föreslogs att hänskjutas 
till extra stämman i oktober. Förbundsstyrelsen hade inför ordinarie stämma hörsammat ett 
brett önskemål om dialogprocess, i vilken synpunkter, frågor och svar på ett mer inkluderande 
sätt kunde beaktas i beredningen av ärendena.

Direkt efter stämman påbörjades dialogprocessen. Två arbetsgrupper utsågs med repre-
sentanter från avdelningar, en av grupperna fokuserade på ärendet kring säkerställande av 
statsbidraget och den andra gruppens fokus låg på ekonomiska ramar för riksförbundet. 
Med inspel från dessa grupper samt flertal bilaterala samtal togs utkast fram på innehåll till 
förslag avseende de två ärendena som hänskjutits till extrastämman. Avseende ärendet om 
ekonomiska ramar till riksförbundet bereddes utkastet även genom en presentation för för-
bundsstyrelsens beredningsgrupp för ekonomi. Förbundsstyrelsen inbjöd avdelningarna och 
medlemsorganisationerna till en samlad dialog, där presentation av båda ärendenas förslag 
genomfördes, på Valla Folkhögskola den 20–21 augusti. Som inramning gavs presentationer 
om Studiefrämjandets förutsättningar, både avseende förmågan att säkerställa statsbidraget 
samt ekonomiska förutsättningar. 
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Händelserna som drabbat studieförbunden, däribland Studiefrämjandet, har medfört att 
bidragssystemet är ansatt och ifrågasatt. På kort sikt har det ekonomiskt medfört minskade bi-
drag. På längre sikt har det skapat en osäkerhet kring hur framtida bidragssystem kan komma 
att se ut, detta då en utredning tillsatts för att lämna ett förslag till nytt system som ska gälla 
från och med 2024.

Konsekvenserna av minskat statsbidrag och samtida påverkan av rådande pandemi har 
medfört en utsatt och utmanande situation för samtliga avdelningar inom Studiefrämjandet. 
I dialogprocessen har bland annat vikten av att alla inom förbundet agerar kostnadsmedvetet 
lyfts fram. Även att där samordningsvinster kan nås ska möjligheterna tas tillvara. Att arbeta 
tillsammans, ta stöd av varandra och använda resurserna optimalt är extra viktigt i den tuffa 
ekonomiska situation förbundet som helhet befinner sig i. 

Förbundsstyrelsen delar den uppfattning som speglats i dialogprocessen om att även riksför-
bundet behöver anpassa sin organisation utifrån den utveckling som skett de senaste åren. 
Riksförbundet har påbörjat att vidta åtgärder redan under innevarande år, genom att prioritera 
om och ta bort planerade insatser, för att nå ett nollresultat och därigenom inte belasta det 
egna kapitalet. Målbilden av de ekonomiska ramar 2022–2023 för riksförbundet som tagits 
fram i samband med dialogprocessen speglar en fortsatt åtstramande budget. Utgångspunk-
terna för riksförbundets organisation och ekonomiska ramar har övergripande presenterats, 
vilka är:  

Utgångspunkter för organisering av riksförbundet

1. Riksförbundet behöver integreras mer med Studiefrämjandets verksamhet – för gemensam kraft-
samling och ökad samverkan – för att lösa Studiefrämjandets viktigaste utmaningar.

2. Organisationen behöver spegla riksförbundets stödjande och ansvarstagande roll – och erhålla 
sitt handlingsutrymme enligt detta.

3. Ansvaret för att realisera verksamheten ligger hos avdelningarna – utveckling och kommunikation 
måste utgå från verksamheten.

4. Verksamhet- och ekonomisk uppföljning bör i regel hållas ihop för hela Studiefrämjandet utifrån 
jämförbarhet, transparens och effektivitet.

5. Organisationen bör utformas med ett ökat och tydligt fokus på verksamhetsdata, effektivitet och 
transparens – för att jobba förebyggande, stödjande och vara framtidssäker som ansvarig för 
efterlevnaden av ställda villkor för erhållandet av statsbidrag.

Utgångspunkter för ekonomiska ramar för riksförbundet

1. Säkerställande av en ekonomi för att grunduppdraget som statsbidragsmottagare kan uppfyllas.

2. Medverka i Studiefrämjandets fortsatta digitala omställning – och ansvara för gemensamma 
IT-lösningar/-system.
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3. Översyn för att möta Studiefrämjandets strategiska roll utifrån utveckling och kommunikation.

4. Vidareutveckla Studiefrämjandets verksamhet- och ekonomiska uppföljning i dialog med avdel-
ningarna.

5. Vidareutveckla och stödja avdelningarna i Studiefrämjandets systematiska kvalitetsarbete.

Utgångspunkterna, kompletterat med ett förtydligande om att de även inkluderar strategiskt 
stöd i HR-frågor, ligger till grund för framtaget förslag till ekonomiska ramar. En mer detalje-
rad beskrivning över riksförbundets roller och ansvar kommer att tas fram och beslutas av 
förbundsstyrelsen, varefter förbundschefen har att anpassa och forma organisationen efter 
tilldelade ramar. 

Förbundsstyrelsen uppfattar att det finns en samsyn i organisationen om att mycket av det 
arbete som idag görs på riksförbundet i central samordning är av godo men behöver förtyd-
ligas och utvecklas vidare. Då riksförbundet verkar strategiskt och till största del ska utgöra 
ett stöd för verksamheten som bedrivs genom avdelningarna är det viktigt att samtal fortsatt 
förs med avdelningarna och medlemsorganisationerna i arbetet med att forma och tydliggöra 
riksförbundets uppdrag på en mer detaljerad nivå. Att till exempel tydliggöra gränssnitt och 
förväntansbilder är väsentligt för att använda resurserna mest optimalt. Riksförbundets roll 
som ansvarig för säkerställandet av statsbidraget är en del av organisationens uppdrag och 
inbegrips i utgångspunkterna för ramarna.

Den presenterade målbilden för riksförbundets ramar är det förslag som förbundsstyrelsen 
föreslår förbundsstämman att fastställa. Förbundsstyrelsen kommer efter fastställda ram-
nivåer besluta om en mer detaljerad budget och inriktning. Förbundsstyrelsen vill förtydliga 
att ramen utgör en högsta nivå och kommer att sträva efter ytterligare kostnadsbesparingar 
om det bedöms möjligt. Avdelningarna och medlemsorganisationerna har uttryckt en för-
ståelse för att riksförbundet behöver bygga upp eget kapital. Eventuella resultatförbättringar 
kommer i första hand användas för att stärka riksförbundets egna kapital, i linje med hur öns-
kan uttryckts i dialogprocessen.

Förbundsstyrelsen beslutade för år 2021 en budget för riksförbundet som innebar att ända-
målsbestämda medel, vilka utgör en del av det egna kapitalet, skulle användas för att möta 
kostnader som översteg av förbundsstämman erhållen ram. 

I presenterat förslag (se nästa sida) bygger riksförbundets ramar på att en ingående kostnads-
besparing för år 2021 om 1 600 tkr genomförs, vilket innebär ett nollresultat för året. Därefter 
föreslås nästan dubbelt så stora kostnadsbesparingar för både år 2022 och 2023. 
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Riksförbundet 2021 2022 2023

Ram (tkr)
Av förbundsstämman be-

slutad (2021) och förslag 

till beslut (2022–2023)

63 446 60 600 57 500

Nettokostnader (tkr)
Av förbundsstämman be-

slutad (2021) och förslag 

till inriktning (2022–2023)

65 046 60 600 57 500

Nettokostnader prognos 
(tkr)

63 446

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att 

Extra förbundsstämman beslutar

att modellen kvarstår som ekonomisk riktlinje i enlighet med vad som i ärendet beskrivits,  
 samt

att  fastställa riksförbundets ekonomiska ramar för åren 2022 och 2023 i enlighet med   
 redovisad tabell.
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12. FYLLNADSVAL AV LEDAMOT I FÖRBUNDS-
STYRELSEN FÖR TVÅ ÅR

HANDLINGAR

1. Valberedningens förslag till fyllnadsval (sid 69)

HUVUDYRKANDEN

Valberedningen föreslår att

Extra förbundsstämman beslutar

att Ulf Tollhage väljs till ledamot i förbundsstyrelsen för två år.
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12.1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FYLLNADSVAL

Valberedningen har sedan tidigt i somras arbetat med att ta fram en kandidat till höstens 
fyllnadsval. Vi har fått in flera intressanta kandidater som vi tror att vi kan få anledning att åter-
komma till inför den ordinarie förbundsstämman 2023.

Den situation som förbundet befinner sig i med krav från Folkbildningsrådet som behöver han-
teras kombinerat med en ansträngd ekonomi ställer hårda krav på förbundsstyrelsen, även på 
den person som på extrastämman väljs in i styrelsen. Det är viktigt att också styrelsens nytill-
trädde ledamot tidigt kan bidra i arbetet, det finns ingen tid för en längre upplärningsperiod.

Valberedningen har därför sökt efter en person väl förtrogen med Studiefrämjandet eller an-
nan större organisation med vana att sätta sig in i komplicerade situationer som kan bidra till 
förbundsstyrelsens beslutsförhet.

En enig valberedning föreslår Ulf Tollhage. Ulfs bakgrund inom juridiken kompletterar för-
bundsstyrelsen kompetensmässigt. Med mångårig erfarenhet från både Studiefrämjandet och 
andra delar av föreningslivet är han väl insatt i hur ideella föreningar fungerar. Genom sitt yrke 
har han god erfarenhet att kliva in i organisationer och reda upp problem.

Vi är övertygade om att Ulfs kompetenser kan vara en tillgång tillsammans med övrig styrelse 
och avdelningar i det pågående arbetet med att hantera de frågor som krävs för att Studie-
främjandet ska bli godkända för fortsatt folkbildningsarbete i Sverige.

Ulf Tollhage
Föreslagen som ledamot i förbundsstyrelsen för två år
Född 1960, bor i Mölndal 

Efter juridikstudier i Lund arbetade jag som tingsnotarie vid Helsing-
borgs tingsrätt, därefter hovrättsfiskal vid Hovrätten för Västra Sverige. 
Efter att ha lämnat domarbanan blev jag advokat 1994. Jag är delägare i 
Advokatfirman NORDIA, en nordisk advokatbyrå. Idag arbetar jag främst 
med affärsjuridik och fastighetsrelaterade ärenden.

Jag började under 1990-talet i styrelsen i Svenska Jägareförbundets Göteborgskrets som sena-
re kom att sammanslås med Hisingskretsen. Under 2000-talet blev det under en tid av knap-
pa 10 år styrelseuppdrag i Studiefrämjandet Göteborg. När jag lämnade styrelsen i början av 
2010-talet kvarstod jag dock som lekmannarevisor för Studiefrämjandet Göteborg vilket jag in-
till idag fortfarande är. Därigenom har jag kunnat följa verksamheten och den expansion som 
skett lokalt över åren.

Även om det finns en bakgrund i Studiefrämjandet så är det i första hand juridik som jag kan 
tillföra styrelsearbetet i Studiefrämjandet. Jag arbetar dagligen med frågor om olika avtal, fast-
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igheter och lokaler samt tvistelösningar. Arbetet har också medfört en god förhandlingsvana. I 
mitt arbete är det givetvis en naturlig del att hantera och tolka dokument och skrifter. Jag har 
även styrelseuppdrag för bolag.

Det är bra med en styrelse som innehåller många olika kompetenser, i mitt fall juridik, men det 
är också en fördel att jag har en erfarenhet från folkbildningsverksamheten. Jag har även en 
allmän föreningskunskap som sträcker sig från olika styrelseuppdrag såsom hembygdsförening 
till elitidrott. Jag kan slutligen tillägga att jag är reservofficer.
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13. JUSTERING AV PERSONVAL

HUVUDYRKANDEN

Extra förbundsstämman beslutar

att omedelbart justera personval enligt extra förbundsstämmans beslut under
 ärendelistans punkt 12. 
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14. ORDET ÄR FRITT
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15. FÖRBUNDSSTÄMMAN AVSLUTAS
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PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMAN 
2021

Följande sidor innehåller protokollet från ordinarie förbundsstämman 2021.
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För information

Förbundsstämmoprotokoll med dokumentnummer 612F8B57E94DA avseende Studiefräm-
jandets ordinarie förbundsstämma 29 – 30 maj 2021 har signerats digitalt via Simple Sign av 
nedanstående personer. Med hänvisning till GDPR har verifikationen på signaturerna tagits 
bort i denna handling då de innehåller personuppgifter. 
 
Dokumentskapare: 
Moa Källström, intern projektledare - Studiefrämjandet riksförbundet 
 
Signerat av: 
Linda Wallberg, mötesordförande 
Mikaela Wikström, mötesordförande 
Linn Henningson, justerare 
Kenth O Ljungberg, justerare 
Emma Heimersson, protokollssekreterare
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