
   

 

  

 
 
 
 

 
 

 

Beslutsunderlag Motioner och motionssvar 

 



Motioner och motionssvar 

 

 
2 

 

Motioner och motionssvar 
 

 

Motion 1: SV:s roll som kulturbärare  
 

Bifall till motion 1 

Lars Göran Karlsson, Roland Persson, Margareta Arteus Thor  

 

Nr 63. Ulrika Johansson  

Bygdegårdarnas Riksförbund föreslår att förbundsstämman beslutar;  

att ge SVs förbundsstyrelse i uppdrag att jobba vidare med frågan att säkerhets-
ställa att SV återtar sin position på central nivå som en stark aktör för kulturfrågor. 

Med motiveringen att BR upplever att det strategiska arbetet inom kulturen försvun-
nit och att SV tappat sin starka position inom kulturen. SV finns inte längre med i kul-
tursamtalen på riksplan. SV är inte längre den organisation som BR, SV avdelningar 
och andra organisationer kan få inspiration och kunskap om vad som är på gång. BR 
saknar någon som arbetar med framtiden och den strategi som behövs för att verk-
samheten ska utvecklas i arenor för nyskapande och utmanande kulturformer som 
drivs av duktiga arrangörer 

Nr 64. Agne Furingsten 

SV har under många år varit en ledande organisation när det gäller att föra fram vik-
ten av "breddkultur". Den "breda" eller folkliga kulturen är viktig som ett komplement 
till den "fin- eller spetskultur" som i dag dominerar kulturdebatten. I denna debatt 
saknas någon som aktivt för fram dessa frågor.  

Av det skälet vill SV Västmanland yrka bifall till Bygdegårdarnas Riksförbunds yr-
kande att SV återtar sin position som en stark aktör för kulturfrågorna. 
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Motion 2: Inrättande av förtroenderåd 

 

Nr 65. Rolf Svensson Göran Bäckstrand 

SV Västra Skåne yrkar bifall till Lars Arne Fyhrs motion om förtroenderåd. 

 
Nr 66. Jesper Rehn  
SV Blekinge yrkar avslag på motionen. 

 
Nr 67. 
Peter Vestlund Jessika Loftbring SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad 

 
Bifall till förbundsstyrelsens förslag 
 

Nr 68. Lars-Arne Fyhr  

Yttrande nr:  

Yrkandetext: Förtroenderåd 
XX § 
Studieförbundet Vuxenskolan skall ha ett förtroenderåd i vilket styrelseordförande i 
avdelningarna ingår. 
Förtroenderådet har till uppgift att ta del i beredningen av frågor med principiell in-
nebörd samt utgöra ett stöd för förbundsstyrelsen i dess förvaltning av Studieförbun-
det Vuxenskolans angelägenheter. Rådet skall tillsammans med styrelsen verka för en 
positiv utvecklingsfrågor av mer långsiktig karaktät samt genom att förmedla inform-
ation mellan förbundsstyrelse och avdelningar. 
Förtroenderådet nominerar ledamöter till förbundsvalberedning samt ger förslag på 
ersättning till förbundsvalberedningens ledamöter. 
Förtroenderådet skall sammanträda minst två gånger under varje kalenderår samt 
därutöver när förbundsstyrelsen så beslutar eller det för skriftligen uppgivet ärende 
begärs av minst en fjärdedel av förtroenderådets ledamöter. Vid sitt första samman-
träde efter ordinarie förbundsstämma utser rådet inom sig ordförande och vice ordfö-
rande. 
 

Nr 69. Ruby Lindström  

SV Skaraborg föreslår att Stämman uppdrar åt FS att samordna en genomgång av 
stadgarna med syfte att samordna en genomlysning av delaktighet, demokrati kom-
munikation inom hela SV. Resultatet presenteras vid stämman 2017 

Nr 70. Rolf Svensson Lars V Andersson  

 

SV västra skåne 
yrkar bifall till motion om att ta bort utvecklingsrådet från stadgarna. 
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Marie-Therese Harfouche Peter Vestlund , SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad 

bifall till förbundsstyrelsen förslag 

 

Nr 71. Mats Olofsson  

Omskrivning av § 18 i stadgarna behöver skrivas om. 

§ 18 Utvecklingsråd 

Avdelningen kan besluta om inrättande av utvecklingsråd. Dessa kan t ex vara geogra-
fiska eller ämnes- eller målgruppsstyrda. Utvecklingsråden har till uppgift att bistå 
styrelse och personal med specifik kunskap och kompetens som bidrar till att utveckla 
verksamheten.  

Nr 72. Ruby Lindström  

SV Skaraborg yrkar att stämman uppdrar åt Fs genomför en stadgeöversyn med ge-
nomlysning av delaktighet, demokrati och  kommunikation inom hela SV där resulta-
tet presenteras vid stämman 2017. 

 

Nr 73. Jesper Rehn  

SV Blekinge yrkar  

att: Utvecklingsrådens existens, roll och funktion inte skall definieras i stadgarna, 
utan i "Styrelsens arbetsordning". 
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Motion 4: Ombud till förbundsstämman  
 

Anders Sjöstrand, Marie-Therese Harfouche, Peter Vestlund, 

Jessika Loftbring SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad 

att avslå motionen 

Antalet ombud bör öka. Fler ombud = fler som är delaktiga 

Nr 74. Lars V Andersson  

Yrkar på följande formulering av § 22 mom 4. 
 
att Rösträtt vid förbundsstämman har 
a) avdelningsordförande jämte ett ombud per avdelning. Därutöver fördelas 60 om-
bud mellan avdelningarna i förhållande till unika deltagare i statsbidragsberätti-
gade studiecirklar under året före ordinarie förbundsstämma 
b) två ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga 
(enligt § 2 punkt 1 och 2) 
c) ett ombud för varje organisation och institution som är medlem i förbundet och 
som erlagt av förbundsstämman fastställd medlemsavgift 
d) förbundsstyrelsens ledamöter utom i frågor om ansvarsfrihet, val av styrelse 
samt val av revisorer. 
 

Nr 75. Lars-Arne Fyhr  

22§ mom 4 

Ändra enlig följande 

Avd ordf +1   samt 50 mandat att fördela 
grundorg 2 
medlemsorg 1 
Förbundsstyrelse 

Totalt med dagens medl och avd 148 ombud 

Nr 76. Ruby Lindström  

SV Skaraborg yrkar  

att stämman uppdrar åt Fs genomför en stadgeöversyn med genomlysning av del-
aktighet, demokrati och kommunikation inom hela SV där resultatet presenteras vid 
stämman 2017. 

 


