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Motion gällande ändringar av avtal 

 

Denna motion är skriven med förhoppningen att förbättra nuvarande avtal för att följa 

rådande allmän praxis och förenkla för fler medlemmar att aktivt engagera sig i 

lokalföreningarnas arbete. Det finns idag flera skrivningar som är överflödiga, otydliga och 

motsägande. Motionen har tagits fram i samråd med en föreningsexpert som är mycket väl 

insatt i svensk föreningspraxis.  

 

Vi hoppas framöver se fler lokalföreningar och fler människor som vill engagera sig för 

ändamålet och med detta förslag kan revidering av avtal positivt bidra till förbundets och 

lokalföreningarnas utveckling med målet att uppnå det gemensamma syftet. 

 

Motionär: SÖF Västra Götalands styrelse och medlem Emma Öhrwall 

 

Motivering 

 

Detta förslag har delvis ett nytt upplägg där rubriker är numrerade och där det finns 

tillhörande punkter. Då avtalet främst gäller respektive parts skyldigheter har vi även valt att 

förtydliga detta. Vi ämnar även göra avtalet så obundet i tid som möjligt och därmed ersatt 

exempelvis “Lymfan” med medlemstidning och “Facebook” med sociala medier, eftersom 

namn och kanaler kan komma att ändras. 

 

Det är mycket ovanligt att ett förbund i denna storlek skriver avtal med lokalföreningar, då 

det vanligtvis räcker med stadgarna. Vi har därför tagit bort de delar som inkluderas i stadgar 

och behållit det som kan anses vara utöver stadgarna exempelvis detaljer kring 

medlemsvård och uppföljning. 

 

Den stora förändringen gällande avtalet berör uppsägning av avtalet. Nuvarande avtal gör 

det möjligt för förbundets styrelse att säga upp avtalet och därmed förlorar lokalföreningen 

omedelbart rätten till e-post, namnet, medlemsregister med mera. Detta är mycket 

ofördelaktigt för lokalföreningar som i praktiken skulle kunna “sparkas” ut på dagen utan att 

någon kommunikation har skett mellan förbund och lokalförening. Vad som anses att inte 

fullgöra sina skyldigheter kan vara en tolkningsfråga, se punkt 1-5 i förslaget. Därför anser vi 

enligt förslaget att kommunikation ska ske skriftligen mellan parter och om uppsägning ska 

ske, ska medlemmar först informeras och sedan ta beslut på ett årsmöte. En förening med 

demokratiska värderingar värdesätter transparens och uppsägning av avtal ska vara en 

fråga för ordinarie årsmöte. Vid uppsägning anser vi att en lokalförening ska ha rätten att 

använda namnet, medlemsregistret osv. i 3 mån för att kunna avvecklas på ett korrekt sätt. 

 

Genom det nya förslaget minskar vi lokalföreningarnas sårbarhet och hoppas därmed 

motivera fler lokalföreningar att starta. Detta då det kommit till vår kännedom att avtalet i 

dess nuvarande form kan förhindra uppstart av nya lokalföreningar. 
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Vi anser även att alla mallar som inkluderas i lokalföreningens skyldigheter ska ingå som 

bilagor till detta avtal, så det är tydligt vad lokalföreningen åtager sig att följa ex. Mall för 

sociala medier, grafisk profil etc. 

 

Lämnar förslag på avtalsändringar se bilaga. 


