
Bilaga 3: Stadgegruppens arbete 

Stadgegruppens arbete 
Kongressen 2017 beslutade att förbundet skulle tillsätta en arbetsgrupp för att 
komma med förslag till nya stadgar till kongressen 2020. Mot denna bakgrund 
tillsatte förbundsstyrelsen hösten 2017 en arbetsgrupp bestående av Lena 
Gustafsson, sammankallande, andre vice ordförande i förbundsstyrelsen och 
ordförande i Göteborgsdistriktet, Monica Ulfhielm, ledamot i förbundsstyrelsen och 
ordförande i stockholmsdistriktet och Nils-Ingmar Thorell, ordförande i 
Blekingedistriktet. Kongressen 2017 beslutade också att inkomna motioner 
angående stadgar skulle överlämnas till arbetsgruppen för beaktande. 
Arbetsgruppen har antagit namnet Stadgegruppen. Under tiden har också motioner 
som väckts på distriktsstämmor överlämnats till stadgegruppen. Vidare har enskilda 
medlemmar och föreningar överlämnat synpunkter. 

Kongressen beslutade om följande direktiv för stadgeöversynen: 

• Stadgarna ska vara enkla att förstå och använda  
• Stadgarna ska underlätta arbetet i organisationens olika led 
• Stadgarna ska ge bättre förutsättningar att arbeta lokalt med att öka 

medlemsantal och stärka verksamheten 
• Arbetsgruppen ska utvärdera nya former av medlemskap 
• Arbetsgruppen ska se över förbundets tidsgränser för motioner, 

nomineringar m.m. till kongressen 
• Arbetsgruppen ska särskilt beakta stringensen (logisk följdriktighet) mellan 

de olika ledens bestämmelser i stadgarna  
• Arbetet ska bedrivas med stor öppenhet gentemot förbundets medlemmar, 

olika delar och nivåer samt redovisas löpande. 

Stadgegruppens arbetsformer: 

• Stadgegruppen började med att tillsätta tre arbetsgrupper. Se bilaga 4. 
• Stadgegruppen har gått igenom samtliga inkomna motioner från kongressen 

2017 och distriktsstämmor 2018 samt inkomna förslag från föreningar.  
• Stadgegruppen har under hösten 2018 besökt samtliga 27 distrikt och haft 

dialogmöten med frågeställningar huvudsakligen baserade på inkomna 
motioner till kongressen 2017 och de tre arbetsgruppernas förslag enligt 
bilaga 4. Alla dialogmöten har dokumenterats. 

•  S.k. knäckfrågor har löpande redovisats och diskuterats på 
Distriktsordförandekonferenser. På DO-konferensen i april 2019 lyftes och 
diskuterades i arbetsgrupper de frågor som varit föremål för dialogmöten i 
distrikten och som bedömts som ”knäckfrågor”.  

• Förbundsstyrelsen har löpande informerats om hur arbetet fortskridit.   
• Stadgegruppen har också under 2019 anlitat en jurist, Aud Sjökvist, för att 

säkerställa stringensen i stadgarnas utformning. 

 
 


