
Inlämnade motioner till Kongressen 2018 den 16-17 juni 

Följande fyra motioner angående stadgeändringar, som har inkommit till Svenska FN-

förbundet styrelse inför kongressen 2018,  publiceras enligt stadgarna 2 mån innan 

kongressen.  

Övriga inkomna motioner kommer att publiceras så snart motionerna är sammanställda. 

 

 OMVAL AV LEDAMÖTER TILL NATIONELLA STYRELSEN BÖR BEGRÄNSAS TILL MAX 
 TRE EFTERFÖLJANDE MANDATPERIODER 

 
ANGÅENDE Omval av ledamöter till nationella styrelsen bör begränsas till max tre 
 efterföljande mandatperioder    
INLÄMNAD AV Uppsala FN-förening 
SKRIVEN AV Mona Strindberg 
 
 
Omval av styrelseledamöter i den nationella styrelsen inklusive ordföranden bör begränsas till max tre 
efterföljande mandatperioder på tre år (dvs totalt 9 år). Med ett sådant beslut visar Svenska FN-
förbundet att det värnar demokratin 

 

 
SVENSKA FN-FÖRBUNDET SKALL GENOMFÖRA, RÖSTA FÖR STADGEÄNDRING 

 
ANGÅENDE Svenska FN-förbundet skall genomföra, rösta för stadgeändring  
INLÄMNAD AV Uppsala FN-förening 
SKRIVEN AV Eric Knutson 
 
 
1. Som medför att ordförande inte får sitta i mer än tre (3) perioder om tre (3) år och inte vara/bli 
äldre än 70 år vid utnämningen. 
 
Valberedningen måste vara aktiv att ta fram nya kandidater till ordförandeposten för FN-förbundet. 
Det finns ju flera orsaker till detta. 
 
1. Ordf ska inte sitta mandatperiod efter mandatperiod. 
2. den tilltänkta ordförandes ålder - man ska inte kunna nomineras till poster när man är på väg eller 
    passerat 70 års gränsen 
 
2. Svenska FN-förbundet skall ta bort ordförandes lön och övriga löneförmåner. 
 
Ingen i förbundsstyrelsen skall erhålla lön från förbundet. Alla utbetalningar skall vara lika för alla, dvs 
man skall för viss representation och styrelse- eller AU-möten erhålla ersättning för:  
 
- förlorad arbetsinkomst 
- resekostnader 
- övernattningskostnader 
- viss representation enligt styrelsen bestämmande 
 
 
YRKANDE 
 
Motionen har behandlats på Uppsala FN-förenings årsmöte och FN-föreningen yrkar att kongressen 

avslår motionen.  



FN-FÖRBUNDETS STADGAR OM RÖSTLÄNGD VID DISTRIKTENS ÅRSMÖTE ÄR 
OTYDLIG 

 
ANGÅENDE FN-förbundets stadgar om röstlängd vid distriktens årsmöte är otydlig 
INLÄMNAD AV Uddevalla FN-förening 
SKRIVEN AV Karl-Göran Sundvall 
 
 
 
Nuvarande text (STADGAR FÖR FN-DISTRIKT, § 5 Årsmötet); 
 
Mom. 3 Till årsmötet äger varje medlemsorganisation och varje FN-förening rätt att sända ett ombud. 
Vid årsmötet har varje ombud rösträtt. 
 
Mom. 4 En och samma person har endast en röst. 
 
 
Förslag till ny lydelse; 
 
 
Mom.3 Till årsmötet äger varje medlemsorganisation och varje FN-förening rätt att sända ett ombud. 
Vid årsmötet har varje ombud rösträtt. Respektive förenings och ombuds namn förtecknas i röstlängd. 
 
Mom. 4 Varje ombud har endast en röst. 
 
 
Motiv 
Det råder olika tolkningar om FN-förbundets stadgar på denna punkt. Viktigt att poängtera hur det 
demokratiska inflytandet sker i distrikten. 
 
 
 
 

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING; A) TILLÄGG RÖRANDE SYFTET FÖR DISTRIKTEN 
OCH B) BETRÄFFANDE ATT INOM EN FN-FÖRENING KUNNA UTSE EN VICE 
ORDFÖRANDE 

 
ANGÅENDE Förslag till stadgeändring; a) Tillägg rörande syftet med distrikten och  
 b) beträffande att inom en FN-förening kunna utse en vice ordförande 
INLÄMNAD AV Thomas Lenhammar, kulturhuset Oskarshamn 
SKRIVEN AV Thomas Lenhammar 
 
 
Angående a)  Stadgarna finns för Centralt, Distrikt och för Förening. För ändamål och principer § 2 
för Förbundet Centralt finns fyra st "prickpunkter" åtföljda av klara textrader men i stadgarna § 2 för 
Distrikten och för Föreningarna finns bara tre av dessa fyra punkter medtagna, med innehåll. 
Gemensamt för oss att dels centralt, dels i distrikt och inom en förening jobba för ett starkare FN, 
arbeta för Fred, för Rättvisa - följa FN-stadgan. Information, Insamlingar, även Opinionsbildning 
framhålls. Innehållet i den fjärde "prickpunkten" som bara finns med för Förbundet Centralt dvs att 
granska och bistå Sverige sett till vad som lovats FN borde det vara möjligt att också tillämpa även 
inom Länen, alltså i Distrikten. Balansgång mellan att faktiskt granska ansvaret i landet och även 
lyssna och ta emot information från staten. Sverige har ju anslutit sig och skrivit på tämligen mycket, 
efter att FN kom till (fast "vi" var inte med vid bildandet där i Kalifornien, men medlem ganska snart 
därefter, om nu den tidsaspekten skulle betyda nå´tt). Ex Länsstyrelsernas uppgifter för olika tillstånd, 
landshövdingarnas roll (har de "ingen" roll?) finns att ibland undra lite över och forska i. Även ex för 
Län på avstånd från Stockholm, Blekinge, Gotland, Norrbottens län (Samernas situation?). Ett av dessa 
centrala ändamålen för Förbundet, alltså att granska och Bistå borde kunna läggs till i Distriktsnivå i § 
2 stadgarna. Från FS nu till 2018 föreslagen komplettering av § 2 för Förbundets stadgar, i kursiv stil 



om hur Insamlade medel ska användas behöver heller inte påverkas negativt om den här motionen, 
om en extra ambition för "Läns-Distrikten", skulle bifallas. 
 
Agående b) möjlig vice ordförande i en förening 
2015 års kongress beslöt att ändra stadgan för en FN-förening. Man tog bort det uppfordrande mjuk-
tvånget att utse en vice ordförande. Beslutet skedde helt utan offentlig diskussion, inte heller  (om som 
observatör mitt minne är korrekt) med föredragning från FS med någon information alls om skälet 
bortsett ifrån kortfattat i skrift om "modernisering"? Det faktum att jag en tid "tjänat" som vice 
ordförande i en av våra Föreningar har inte någon större betydelse för denna motion. Det är inte alls 
omodernt utan rätt normalt att i olika slag av organiserad verksamhet ha en biträdande ansvarig, dvs 
en vice. Stabilare ofta med tydlig "andreman" eller "andrakvinna"! Om den här andra att-satsen skulle 
bifallas, innebär detta (Läs: "och kan") att det gamla "tvånget", som det lades fram i propositionen från 
FS 2015 på kongressen, ändå, i alla fall, "tvånget" alltså alltjämt är avskaffat. 
 
 
YRKANDE 
 
Härmed föreslås 
 
att i § 2 i stadgetexten för FN-distrikt som tillägg tillförs en fjärde "prickpunkt" med textinnehåll 
"verkar genom att granska och Bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN", alltså 
samma som det som nu gäller i stadgarna för Förbundet centralt, men utan det mer tvingande "ska". 
 
Också föreslås 
 
att i § 6 Mom. 2 i stadgarna för FN-förening i slutet av den första meningen dvs efter ordet sekreterare, 
punkten ersätts av ett kommatecken och sedan direkt åtföljt av ny tillagd text "och kan inom sig utse 
en vice ordförande". 

 


