Besvarande av inkommen motion från Forsa syds styrelse 17
mars 2011.
Motion från Forsa Syd:s styrelse 17 mars 2011.
I samband med att Forsa Riks har tagit initiativ till att göra en översyn av stadgarna fick vi i
lokalavdelningarna en förfrågan om att ge respons till arbetet. Vi tycker att det är ett bra och viktigt
initiativ att se över stadgarna och med denna motion är vår avsikt att stödja arbetet och bidra till en
diskussion, dels om relationen mellan lokalavdelning och Riks dels om medlemskapet.
Våra kommentarer utgår från § 8. I denna står ”Medlem och lokalförening har rätt att nominera till
valberedningen”.
Praxis har dock varit att det är lokalföreningarnas styrelse som inom sig nominerar (eller snarare
utser) representanter till Riks. På så sätt finns en formaliserad direktkontakt mellan lokalföreningens
styrelse och Riks. Med denna lydelse kan det emellertid uppstå problem liknande det under 2010.
Årsmötet för Riks låg då före Forsa syds. Det innebar att Forsa syds tillträdande styrelse inte kunde
nominera någon till valberedningen för Riks. Situationen löstes på ett pragmatiskt vis och resulterade i
att Forsa syd under 2010 blev representerat i Riks styrelse genom en medlem utan några formella
uppdrag i relation till styrelsen i Forsa syd. Över tid visade det sig att denna lösning medförde problem
främst i form av brist på information och delaktighet. Men vad hade hänt om det uppkommit någon
allvarlig fråga? Hur skulle då relationen mellan styrelserna i Forsa syd och Riks se ut?
Den här beskrivna situationen aktualiserar frågan om medlemskapet i Forsa. Är man medlem i Riks
eller i lokalföreningen? Som det är nu är man ju både och. Men skulle man kunna avsäga sig sitt lokala
medlemskap och bara vara med i Riks?
Så summa summarum: Vilka för- och nackdelar finns med ovan nämnda lydelse? En större fråga är
dock hur vi vill att relationen mellan Riks och lokalavdelningarna ska se ut samt hur medlemskapet i
Forsa ska utformas. Det är något som behöver diskuteras.
Malmö den 17 mars 2011
Styrelsen för Forsa Syd, genom
Leili Laanemets
(ordförande)
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Utdrag från Forsa riks styrelse 29 mars 2011.
11. Stadgarna
Hans Knutagård har skickat ut stadgarna till alla lokalföreningar och önskat kommentarer. I samband
med detta har Forsa Syd inkommit med en motion (se motion 2011-03-17). I syfte att förebygga den
typen av problem som lyfts fram i motionen uppmanas lokalföreningarna att förlägga sina årsmöten
innan Forsa riks årsmöte.
Forsa riks uppdrar kommande styrelse att på anmodan av Forsa Syds motion arbeta vidare med
följande frågor, vilka är förknippade med stadgarna:
-

Paragraf 3 i stadgarna, vad räknas som medlemskap?
Styrelsen förtydligar:
Enligt stadgarna § 3 gäller att:
”Medlem i förbundet kan den person bli som delar förbundets målsättning och erlägger årsavgift.”
Det måste som vi ser det gälla fysisk person och inte juridisk t.ex. institution, företag eller annan
organisation.

-

Paragraf 6, att vara med i lokalstyrelsen samt i riksstyrelsen (för att underlätta kommunikation
mellan styrelserna – bör riksstyrelsemedlemmar också vara aktiva i lokalstyrelsen?).
Styrelsen förtydligar:
En förutsättning att väljas till ordförande, sekreterare och kassör är enligt vår
uppfattning/självklart att man är medlem i föreningen. Vi ser det däremot inte tvunget att man
är aktiv i lokalförening då det kan bli för betungande. Samtliga lokalföreningar är
representerade genom ordinarie ledamöter och suppleantplatser.

-

Redaktionella korrigeringar i stadgarna, samt annonsera dessa inför nästa årsmöte (ändringarna
måste skickas ut i samband med dagordningen). Notera särskilt paragraf 10.
Styrelsen kommenterar:
Styrelsen har gjort vissa redaktionella ändringar i paragraf 6 samt föreslår revidering av
paragraferna 10 och 12.
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Förslag till revidering av stadgar
Stadgar FORSA, Förbundet för Forskning i Socialt arbete

Nuvarande stadgar
Är antagna vid föreningsmöte den 29 oktober, 2001 och reviderade vid årsmöte 17 mars 2005
(§ 6 och 10)

Föreslagna revideringar är markerade med gult

§ 1 Förbundets namn och ställning
Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) är en ideell förening, religiöst och
partipolitiskt obunden.

§ 2 Förbundets målsättning
Förbundet för forskning i socialt arbete har som mål att stärka samarbetet mellan forskning,
utbildning och det sociala arbetets praktik genom att främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
verka för utbyte på likvärdiga villkor stimulera till internationellt samarbete.

§ 3 Medlemskap
Medlem i förbundet kan den person bli som delar förbundets målsättning och erlägger årsavgift.

§ 4 Uteslutning av medlem
Medlem som aktivt motarbetar förbundets ändamål eller skadar förbundets anseende kan efter beslut
av förbundsstyrelsen uteslutas. Den som uteslutits ur förbundet kan vinna återinträde efter beslut av
förbundsstyrelsen.

§ 5 Förbundsmöte
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande instans. Det sammanträder minst en gång per år. Vid
förbundsmötet har varje medlem en röst. Kallelse utfärdas av förbundsstyrelsen och utsändes till
samtliga medlemmar senast en månad före tidpunkten för mötet.

§ 6 Ärenden vid ordinarie förbundsmöte
Vid ordinarie förbundsmöte ska minst följande punkter behandlas








Mötets öppnande
Mötets behöriga utlysande
Godkännande av mötesordning
Val av mötesfunktionärer
Ordförande
Sekreterare
Två justerare tillika rösträknare
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning
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Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemsavgift
Propositioner/motioner
Val av
Ordförande
Kassör
Sekreterare
En ordinarie ledamot från varje lokalförening (utses av lokalförening och fastställs
vid årsmöte)
En suppleant från varje lokalförening (utses av lokalförening och fastställs vid
årsmöte)
Två revisorer
Två revisorssuppleanter
Tre ledamöter till valberedningen
Övriga frågor
Mötets avslutande

Beslut fattas med enkel majoritet. Val ska ske slutet om så begärs.
Vid förbundsmöte ska protokoll föras.

§ 7 Motioner
Medlem och lokalförening kan avge skriftlig motion till förbundsmötet. Motionen ska inkomma till
styrelsen minst två veckor före förbundsmötet.

§ 8 Valberedning
För beredning av val vid förbundsmötet ska det finnas en särskild valberedning bestående av tre
ledamöter varav en är sammankallande.
Medlem och lokalförening har rätt att nominera till valberedningen. Nominering till valberedningen
ska vara valberedningen tillhanda senast två veckor innan ordinarie förbundsmöte.

§ 9 Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen kan kalla till extra förbundsmöte om särskilda skäl föreligger. Extra förbundsmöte
inkallas också om revisorerna kräver det skriftligen. Sådant förbundsmöte ska hållas inom 60 dagar
efter framställan.
Kallelse till extra förbundsmöte ska sändas till medlemmarna senast 15 dagar före det extra
förbundsmötet.
Endast de ärenden som föranleder det extra förbundsmötet ska upptas i kallelsen och behandlas av
förbundsmötet. I fråga om val, beslut och protokoll gäller vad som stadgas för ordinarie förbundsmöte.

§ 10 Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen ansvarar för ledningen av förbundets verksamhet och är mellan de årliga
förbundsmötena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen ska besluta om åtgärder som
främjar förbundets ändamål verkställa förbundsmötets beslut besluta om åtgärder som främjar
förbundets ändamål verkställa förbundsmötets beslut ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning
besluta i ärenden som inte beslutas av förbundsmötet. Förbundsstyrelsen skall bestå av ordförande,
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kassör och sekreterare samt en ledamot och en suppleant från varje lokalförening. Protokoll ska föras
vid förbundsstyrelsens sammanträden.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av det ordinarie antalet ledamöter eller i deras ställe
suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder.
Förbundsstyrelsen ansvarar för ledningen av förbundets verksamhet och är mellan de årliga
förbundsmötena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen ska besluta om åtgärder som
främjar förbundets ändamål, verkställa förbundsmötets beslut, ansvara för förbundets ekonomiska
förvaltning, besluta i ärenden som inte beslutas av förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen skall bestå av ordförande, kassör och sekreterare samt en ledamot och en suppleant
från varje lokalförening. Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens sammanträden.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av det ordinarie antalet ledamöter eller i deras ställe
suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder.

§ 11 Lokalförening
På de orter där tillräckligt många medlemmar är verksamma kan lokalförening bildas i särskild
ordning. Lokalförening beslutar om stadgar, vilka ska fastställas av förbundsstyrelsen. Särskild sektion
för forskarstuderande kan ingå i lokalförening.

§ 12 Revision
Förbundets verksamhet ska granskas av de två revisorerna. Revisorerna ska avge en årlig
revisionsberättelse och förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper under det föregående
verksamhetsåret. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår löper från den första september till den
sista augusti. Förbundets räkenskapsår omfattar tiden januari – december (kalenderår). Minst en
månad före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna.
Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 13 Stadgar
Ändring av förbundets stadgar kan endast ske genom beslut av förbundsmötet. Fråga om
stadgeändring ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till förbundsmötet. För ändring av
stadga krävs minst två tredjedelar av förbundsmötets röster.

§ 14 Förbundets upplösning
Frågan om förbundets upplösning ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till
förbundsmötet. Med kallelsen ska också ha bifogats förslag till förfarande av förbundets tillgångar. För
beslut om upplösning krävs minst två tredjedelar av förbundsmötets röster vid två på varandra
följande möten.
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