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Proposition 1, Styrelsens sammansättning 
 

Bakgrund 
Styrelsen är av uppfattningen att antalet ledamöter i styrelsen kan minskas utan att göra 
avkall på kvaliteten på det arbete styrelsen bedriver. Propositionen grundar sig i ett problem 
som styrelsen identifierat gällande att planera och få ihop möten som är beslutsmässiga 
regelbundet under året. Det grundar sig även delvis i problemet för valberedningen att fylla 
antalet mandat till styrelsen. Det finns också en ekonomisk aspekt till beslutet då färre antal 
ledamöter resulterar i mindre resekostnader.  
 
Styrelsen tror att detta kommer effektivisera arbetet och möjliggöra ett styrelsearbete av 
högre kvalitet. 

Därför yrkar styrelsen… 
… att ändra § 12 Styrelsens sammansättning i stadgarna till föreslagen formulering.  
... att omedelbart justera ändringarna i stadgarna. 
 

Befintlig formulering  
§ 12 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
Styrelsen består av 9 ledamöter varav en ordförande. Styrelseledamöterna ska vara medlem 
i någon av Regionens medlemsföreningar. 
 

Förslag på ny formulering 
§ 12 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
Styrelsen består av 7 ledamöter som väljs på två år, varav en ordförande som väljs på ett år. 
Ledamöter väljs in med överlappande mandatperioder (alltså 3 ledamöter ena året och 4 
ledamöter andra året).  
Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i någon av regionens medlemsföreningar. 
 
 
  

Propositioner
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Proposition 2, Stadgeändringar 

Bakgrund 
Under 2015 gjordes en stadgerevision där årsmötet uppdaterade gamla skrivningar och 
dylikt. Under denna process var det nödvändigt att göra vissa förändringar av stadgarna, 
ändringar som inte gick att genomföra utan att först lägga till en extra paragraf som skapade 
ett undantag som tillät ändringar under särskilda omständigheter, denna extra tillagda 
paragraf är § 20.  
 
De önskade ändringarna som var bakgrunden till att § 20 lades till, är idag genomförda, 
vilket medför att §20 ej längre fyller någon funktion i och med de uppdaterade stadgarna och 
bör därmed tas bort. 
 
Regionen har även under senare år valt att sluta ta in avgifter för medlemskapet i regionen. 
Därför vill vi ta bort punkten från listan med obligatoriska punkter att behandla på årsmötena. 
Vi kommer dock även fortsättningsvis att ha möjlighet att behandla frågan, men den står inte 
längre med som obligatorisk. 

Därför yrkar styrelsen… 
… att stryka § 20 i sin helhet. 
… att stryka punkten “Beslut om medlemsavgifter” under § 11 FÖREDRAGNINGSLISTA 
FÖR ÅRSMÖTET 
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Proposition 3. Valberedningens uppgift 
 

Bakgrund 
Eftersom valberedningens uppgift är att ta fram lämpliga kandidater till styrelsen vill vi att det 
skall följa hur KFUM Sverige i övrigt arbetar med frågan. Vi har därför tagit fram en policy för 
valberedningens arbete som i stort följer den policy KFUM Sverige har.  
 
 

Därför yrkar styrelsen… 
...att i §13 Valberedningen stryka stycket “I förslag till styrelseledamöter skall 
valberedningen beakta att scout-, idrotts- och triangelverksamhet bör vara representerade 
med vardera minst en styrelseledamot.” 
...att i §13 Valberedningen lägga till texten “Valberedningens uppgift formuleras i Policy för 
valberedningen.” 
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Förslag till valberedningspolicy 
Denna	policy	syftar	till	att	tydliggöra	hur	KFUM	Västsvenska	regionens	medlemsföreningar	och	kårer	
ser	på	valberedningens	uppdrag	och	arbetsformer.	

Valberedningen	ska	på	alla	sätt	sträva	efter	att	rätt	person	blir	vald	till	rätt	uppdrag.	Uppdraget		
kan	sammanfattas	i	att	presentera	en	kandidat	till	varje	valbar	post	i	ledningen	för	organisationen.	

Alla	valberedningens	ledamöter	bör	skaffa	sig	sådan	kännedom	om	uppdragen	inom		
organisationen	att	de	inför	årsmötet	kan	motivera	sitt	förslag	till	de	olika	uppdragen.	

Valberedningen	bör	vara	klara	att	presentera	sitt	förslag	så	att	det	kan	skickas	ut	tillsammans	med	
årsmöteshandlingarna	inför	årsmötet	–	även	om	förslaget	inte	är	fullständigt.	Om	valberedningens	
förslag	är	ofullständigt	förväntas	de	arbeta	vidare	med	att	färdigställa	förslaget	till	årsmötet.	

Som	ledamot	i	valberedningen	för	KFUM	Västsvenska	regionen	bör	man	ej	ingå	i	valberedningens	
förslag	till	valbar	styrelsepost.	

Utöver	vad	som	regleras	i	stadgarna	och	denna	policy	väljer	varje	valberedning	sina	egna		
arbetsformer.	Följande	principer	bör	valberedningen	grunda	sitt	arbete	på:	

Att	arbeta	för	organisationens	bästa	
Valberedningen	ska	tänka	strategiskt	och	långsiktigt	kring	organisationens	ledning.	För	detta		
krävs	att	valberedningen	arbetar	systematiskt	med	kartläggning	av	sammansättning,	utmaningar,		
styrkor	och	behov	i	sittande	styrelse.	Utifrån	detta	tar	sedan	valberedningen	fram	kravprofil	till		
varje	valbar	post	inom	ramen	för	valberedningens	ansvarsområde	och	utgår	ifrån	denna	i	sitt		
arbete.	

Tystnadsplikt	och	sekretess	
Känslig	information	om	personer	kan	framkomma	under	valberedningens	arbete	och	denna	ska		
behandlas	konfidentiellt.	Tystnadsplikt	och	sekretess	(ej	juridisk)	gäller	både	under	och	efter	avslutat		
uppdrag.		

Att	sträva	efter	en	bredd	i	erfarenheter	och	kompetenser	
Valberedningen	ska	söka	efter	en	bred	representation	i	bakgrund	och	identitet	gällande	det		
förslag	som	presenteras.	Detta	innebär	att	sträva	efter	en	sammansättning	som	så	långt	det	är		
möjligt	speglar	både	samhället	och	den	egna	medlemskåren	utifrån	könsuttryck/könsidentitet,		
ålder,	etnicitet,	religion	eller	trosuppfattning,	sexuell	läggning	och	funktionalitet.		

Ungas	makt	och	inflytande	
Det	är	viktigt	för	KFUM	att	unga	människor	har	inflytande,	makt	och	möjlighet	att		
påverka	rörelsens	utveckling.	Valberedningen	ska	säkerställa	att	unga	människor	har	en	stark		
representation	i	det	förslag	som	läggs	fram.		

Transparens	och	öppenhet	
Valberedningen	är	en	viktig	demokratisk	funktion	och	har	ett	stort	demokratiskt	ansvar.	Utifrån		
detta	ska	valberedningen	öppet	kunna	redovisa	sitt	arbetssätt	inför	och	på	årsmötet	
med	hänsyn	till	tystnadsplikten.		




