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§ 9 ÅRSMÖTE  

”…Till kallelsen biläggs… motioner och styrelsens yttrande över dessa…” 

§ 11 DAGORDNING 

”… Vill medlem lämna förslag till årsmötet, motion, skall detta inges skriftligen till styrelsens 

sekreterare före den 1 februari...” 

§ 8 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 

”…Styrelsen kan utesluta medlem som brutit mot stadgarna…”  

samt  

”…Lokalförening, som ej verkar i enlighet med SÖFs stadgar, kan uteslutas…” 

 

För att få till stånd en korrekt och rättssäker föreningsdemokratisk ordning i hela förbundet, 
yrkar denna motion på att årsmötet uppdrar åt styrelsen att se över medlemsskapet för 
medlemmar och lokalföreningar som medverkat till stadgebrott. Medlem i en ideell förening 
ska följa föreningens stadgar, likaså ska lokalförening följa såväl sina egna stadgar som 
förbundets stadgar samt avtal med förbundet och det åligger styrelsen att tillse att bindande 
regler iakttas. Brott mot stadgarna är ytterst allvarligt och nedan anges ett urval av brott 
och/eller möjliga brott mot stadgarna som skett, följt av hänvisning till stadgarnas lydelse 
samt förslag till åtgärd.  
 
 

BROTT 

Medlemmar i förbundsstyrelsen synes bidra till att motverka lokala initiativ, dels genom 

restriktioner kring om vad och hur lokalföreningar ska bedriva verksamhet, dels genom 

återhållsamhet i att bidra ekonomiskt till lokalförenings verksamhet. 

§ 4 ÄNDAMÅL  

g) att verka för ökad lokal närvaro genom lokalföreningar 

Årsmötet bör uppdra till förbundsstyrelsen att se över om och i så fall vilka medlemmar som 

motverkar lokal närvaro genom utveckling av lokalföreningar. Uppdagas dylikt brott mot 

stadgarna bör uteslutning av medlem övervägas. 

 

BROTT 

Enligt stadgarna ska valberedningen kontakta styrelseledamöter innan deras mandatperiod 

går ut, vilket inte genomförts korrekt inför årsmöte 2021, åtminstone inte gällande en 

ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Denna typ av kränkande särbehandling skulle vara 

olaglig om det skedde inom arbetslivet. Huruvida samma regelverk gäller för ideella 

föreningar är dock oklart.  
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§ 19 VALBEREDNINGEN 

”…valberedningen skall senast den 1 november året innan årsmötet fråga dem, vars 

mandattid går ut vid årsmötet om de kandiderar för kommande mandatperiod. 

Valberedningen skall senast den 15 januari samma år som årsmötet äger rum meddela 

styrelsen vilka förtroendevalda som avböjt kandidatur.”  

Årsmötet bör uppdra åt förbundsstyrelsen att överväga uteslutning av de medlemmar som 

ingår i valberedningen 2020 då de begått brott mot stadgarna.  

 

BROTT 

Flera lokalföreningar har anordnat online aktiviteter där medlemmar från andra områden 

kunnat delta. Lokalföreningarnas stadgar är tydliga med att lokalföreningar endast får verka 

inom sitt område.  

Lokalförenings stadgar § 4 GEOGRAFISKT OMRÅDE  

”…Föreningen bedriver verksamhet endast inom ________________ (geografiskt område)…” 

§ 8 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 

”… Lokalförening, som ej verkar i enlighet med SÖFs stadgar, kan uteslutas…” 

Årsmötet bör uppdra åt förbundsstyrelsen att se över vilka lokalföreningar som brutit mot 

stadgarna och överväga uteslutning av dessa. 

 

MÖJLIGT BROTT 

Då man på förbundets årsmöte 30 mars 2019 efterfrågade fler ledamöter till 
förbundsstyrelsen valdes in - på stående fot, under pågående årsmöte - en suppleant som 
inte har någon diagnos utan endast har rätt att vara stödmedlem. Denna person var inte 
heller vare sig tillfrågad eller nominerad av valberedningen. Enligt information inom 
förbundet ska kandidater till styrelsen presenteras av valberedningen vid årsmötet och ingen 
annan. Valberedningen ska enligt stadgarna sammanställa förslag med valbara kandidater 
som förklarat sig villiga bli valda senast en månad före mötet. Kandidat som ej nominerats av 
valberedningen är ej valbar. 

Lokalföreningarnas stadgar § 24 förklarar att 

”… Icke nominerad är ej valbar tills styrelsepost…” 

Lokalförenings stadgar är dock annorlunda utformade än förbundets stadgar som saknar 
denna lydelse. Årsmötet bör därför uppdra till förbundsstyrelsen att se över om det innebär 
att icke nominerad faktiskt är valbar till styrelsepost i förbundsstyrelsen eller om det var 
stadgebrott att välja in en icke nominerad ledamot på årsmötet 2019. Om så är fallet att 
denna lydelse indirekt gäller även för förbundets stadgar bör förbundsstyrelsen överlägga ev 
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uteslutning av de som bidragit till detta stadgebrott, d v s medlemmar i då sittande 
valberedning, alla röstande medlemmar på årsmötet som godtog valet samt dåvarande 
förbundsstyrelse som tillät detta ske. 

 

MÖJLIGT BROTT 

Enligt stadgar har stödmedlemmar i SÖF inte rösträtt och enligt information inom förbundet 
är de inte valbara till lokalförenings styrelse. Det är dock oklart var i stadgarna detta utreds. 
Det finns flera fall av styrelsemedlemmar både i förbundet och i lokalföreningar som endast 
tillhört kategorin ”stödmedlem” eller ”vårdpersonal”.  
 
§ 12 FÖRBUNDSSTYRELSE 

”…Styrelseledamot ska vara medlem i SÖF…” 

Liknande lydelse saknas dock i motsvarande paragraf för lokalföreningar, § 20 STYRELSEN. 

Årsmötet bör uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda om lydelsen ska vara gällande för såväl 

förbundet som lokalföreningar samt om ”vara medlem” innebär alla typer av medlemmar 

eller endast ordinarie medlem. Om det innebär ordinarie medlem behöver styrelsen se över 

vilka medlemmar som suttit på poster utan legitimt medlemskap och överväga uteslutning 

av dessa medlemmar. 

 

 

 

Motionens förslag till beslut:  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås årsmötet uppdra åt styrelsen att utreda vilka 

medlemmar och lokalföreningar som begått brott mot stadgarna och därefter överväga 

huruvida de kan beviljas fortsatt medlemskap eller bör uteslutas.  

 

Johanna Kylin, medlemsnr 11106 


