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Bilaga 16

Motion 1: Förslag till ändrat antal
ombud till förbundsstämma
Tiden förändras. För många år sedan hade Studieförbundet Vuxenskolan många
små avdelningar. Ombuden fördelades via distrikten och det var viktigt, att alla
avdelningar skulle kunna få någon representant vid åtminstone varannan
stämma, så att alla idéer skulle kunna framföras. Det behövdes därför många
ombud totalt.
I dag har Vuxenskolan betydligt färre avdelningar och betydligt färre
styrelsemedlemmar totalt. Varje avdelning har 5-10 ombud vid
förbundsstämman. Det innebär, att vissa avdelningar måste söka utanför
styrelsen för att få fram ombud – ombud som då i en del fall kanske inte är helt
insatta i aktuella frågor.
Tidigare arbetade de olika avdelningarna väldigt mycket var för sig. I dag finns
det ett helt annat samarbete och ett helt annat förtroende mellan de olika
nivåerna i organisationen. Ordföranden i de olika avdelningarna träffar varandra
och förbundsstyrelsen på överläggningar två dagar två gånger per år, vilket gör
att det i många frågor finns bättre tillfällen att påverka och försöka få till stånd
ändringar än att skriva en motion till förbundsstämman.
Det kan vara svårt med demokratin på en stämma med ca 250 ombud. Alla vågar
inte yttra sig i så stora samlingar – andra tycker inte att de behöver, när det är så
många andra från deras avdelning där. Det kan också vara svårt att få till stånd
vettiga diskussioner i så stora forum. Även när man delar in i mindre grupper för
att diskutera en fråga, så bli dessa grupper väldigt stora. Vi tror, att det skulle bli
mer motiverade och aktiva ombud, om stämman fick ett något mindre format.
Vi ser demokratifrågan och möjligheten att bättre aktivera ombuden som den
väsentligaste förbättringen vid en något mindre stämma. Vi är säkra på att alla
idéer ute i organisationen ändå kommer vidare till riksstämman, eftersom varje
avdelning även vid färre ombud är väl representerad.
Exklusive förbundsstyrelse har vi ca 240 ombud på stämman (antalet medl.org
kan variera).
Om vi tittar på några andra studieförbund (koll via webben), så har de (styrelse ej
inräknad):
ABF (som har betydligt fler medlemsorganisationer) ca 156
Bilda

200

Kulturens bildningsverksamhet

52

Studiefrämjandet

90
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Om vi ser på vilka följder det i övrigt skulle få med färre ombud, så kan man
konstatera, att det nog skulle bli mindre problem med datakommunikationen
under stämman vid färre deltagare.
Ekonomiskt skulle man kunna spara en hel del. Exempelvis vid 80 färre
deltagare, så borde besparingen kunna uppgå till (3000 kr i deltagarkostnader
per person, 2000 kr i reskostnad per person, 2000 kr i ersättning per person) =
7000 x 80 kr = 560 000 kr. Naturligtvis är några av antagandena om kostnader
lite osäkra, men uppenbart är, att det finns stora summor att spara, som vi skulle
kunna använda till folkbildning i stället för till konferens.
Ytterligare besparing skulle det kunna bli, eftersom man får fler
konferensanläggningar att välja på, om vi är färre deltagare. Då kan det finnas
medelstora anläggningar som har lägre pris än de allra största. Det möjliggör
också, att andra platser än Stockholm kan ta emot oss – hela landet skall leva!
Miljömässigt skulle vi också spara en hel del utsläpp genom att 80 personer färre
reser.
Ett annat problem med nuvarande fördelning av ombud är att SPF, som är vår
största medlemsorganisation, har få ombud. Det vore rimligt, att även
medlemsorganisationerna kunde få fler ombud, om man har många unika
deltagare i sin verksamhet, liksom grundorganisationerna. Medan organisationer
som inte har någon verksamhet alls eller ganska liten borde kunna nöja sig med 1
ombud.
Nuvarande fördelning

Förslag

3 ombud per avdelning

2 ombud per avdelning

120 ombud fördelas (unika deltagare)

80 ombud fördelas (unika deltagare)

3 ombud vardera för grundorg o Vi Unga

2 ombud vardera för grundorg o Vi Unga

2 ombud per medl.org

1 ombud per medl.org
Såväl grundorg som medl.org skall få
ytterligare ett ombud för varje uppnått
4.000-tal unika deltagare i
studiecirkelverksamheten

förbundsstyrelsens ledamöter

förbundsstyrelsens ledamöter

När det gäller medlemsorganisationerna får SPF 1+6=7, bygdegårdarna 1+1=2,
övriga medlemsorg 1, grundorg 2 vid de verksamhetsnivåer som gällde inför förra
stämman.
För grundorganisationerna och Vi Unga är nedskärningen samma som för
avdelningarna, dvs man får 2 i stället för 3, dock med chans att få fler vid mycket
verksamhet.
För medlemsorganisationerna blir det totalt 19 ombud i stället för 24, dvs något
mindre procentuell nerskärning än för alla övriga kategorier.
Förslaget skulle innebära ca 160 ombud exkl förbundsstyrelsen i stället för ca 240
exkl förbundsstyrelsen.
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Vi föreslår att stadgarna ändras enligt nedan (överstruken text tas
bort, blå text läggs till):
Nuvarande stadgar:
§ 21, Mom 4
Rösträtt vid förbundsstämmor har
a) tre två ombud per avdelning, Därutöver fördelas 120 80 ombud mellan avdelningarna i
förhållande till antalet unika deltagare i statsbidragsberättigade studiecirklar under året före
ordinarie förbundsstämma enligt jämkade uddatalsmetoden.
b) tre två ombud för var och en av SV:s grundorganisationer och Förbundet Vi Unga
(enligt § 2 punkt 1 och 2).
c) två ett ombud per medlemsorganisation som erlagt fastställd medlemsavgift.
d) Därutöver erhåller såväl SV:s grundorganisationer som Förbundet Vi Unga och
medlemsorganisationer ytterligare ett ombud för varje uppnått 4.000-tal unika deltagare i
statsbidragsberättigade studiecirklar under året före ordinarie förbundsstämma.
d e) förbundsstyrelsens ledamöter utom i fråga om ansvarsfrihet, val av styrelse samt
val av revisorer.
Stig Hellemarck
Ordförande SV Lundabygden
Avdelningsstämman i SV Lundabygden 2021-03-29 ställde sig enhälligt bakom motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1
Motionen från SV Lundabygden handlar om antalet ombud på förbundsstämman
och hur dessa ska fördelas. Detta är en fråga som diskuterats i organisationen vid
många olika tillfällen de senaste åren och förbundsstyrelsen vet att det inom SV
finns många olika uppfattningar i frågan.
Inför förbundsstämman 2019 gjordes en omfattande stadgerevision där just
frågan om ombuden på förbundsstämman var en av de mest processade och
diskuterade. Bland annat aktualiserades förslag att minska antalet ombud och
förslag att fördela ombud till grund- och medlemsorganisationerna på ett annat
sätt än tidigare. Den omfattande processen mynnade ut i beslut på stämman om
en oförändrad ordning när det gäller antalet ombud på förbundsstämman och
hur dessa fördelas. SV:s förbundsstämma har med andra ord nyligen tagit
ställning i frågan.
Samtidigt delar förbundsstyrelsen motionärens bild att tiden förändras. Inte
minst den digitala utvecklingen ger oss nya möjligheter. Förbundsstyrelsen ser
att organisationer som vill vara i framkant kommer att bedriva folkrörelsearbete
och kanalisera engagemang på nya sätt. Det kommer sannolikt också att påverka
hur stämmor eller motsvarande genomförs och vilken roll de får. Och det i sin tur

3 (8)

Förbundsstämman
2021-05-22

Punkt 16
Bilaga 16

kommer att få betydelse för vad som är lämpligt när det gäller antalet ombud och
hur de fördelas.
För Studieförbundet Vuxenskolan är det viktigt att följa utvecklingen för att när
tiden är mogen göra förändringar.
Förbundsstyrelsen ser med andra ord att frågan om ombudsfördelning kommer
att aktualiseras framåt, men att det är för tidigt att ta ställning i frågan på denna
förbundsstämma. Detta dels för att stämman tog ställning i frågan så nyligen som
för två år sedan, dels för att konsekvenserna av den digitala utveckling som
förbundsstyrelsen förutser ännu inte går att överblicka fullt ut.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
•
•

att avslå motionen
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att följa förändringar som kan
komma att påverka framtidens förbundsstämmor.

Vid förbundsstyrelsens behandling reserverade sig Eva Karin Hempel mot
förslaget till beslut till förmån för att föreslå förbundsstämman besluta att ge
förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa förbundsstämma ta fram ett
stadgeändringsförslag med utgångspunkt i motionens intention.
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Motion 2: Inför fyraårig strategisk
planering
Bakgrund
Alla större organisationer behöver en tydlig färdriktning och målsättning.
Vi anser att en nationell fyraårig strategisk plan skulle ge en ökad stabilitet och
långsiktighet i organisationens arbete framåt.
En revidering av planen skulle då ske vartannat år.
Med nuvarande periodicitet tar det nästan ett år, innan avdelningar med årlig
stämma har möjlighet att anpassa sina planer. För avdelningar som har stämma
vartannat år hinner nästan två år passera och då är det dags för en ny
förbundsstämma några månader senare.
Vid förändringar i prioriteringar, kan en långsiktig fyraårig strategisk plan ge oss
bättre förutsättningar, att på ett strukturerat och genomarbetat sätt anpassa det
lokala arbetet.
Vi vill att vi tillsammans, ett SV, går i samma riktning för att föra SV framåt.
Det kräver en långsiktigare planering.

Förslag till beslut
Inför nationell fyraårig strategisk planering.

SV Dalarna föreslår förbundsstämman att besluta enligt förslaget.
Borlänge 2021-02-26

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2
Förbundsstyrelsen delar SV Dalarnas uppfattning att alla större organisationer
behöver en tydlig färdriktning och målsättning, och därför en långsiktig
planering. Det är också därför förbundsstyrelsen tagit initiativ till det
strategiarbete för SV som ska mynna ut i beslut på förbundsstämman 2023.
Strategiarbetet ska ge oss just långsiktiga svar på vilka vi är, vilka vi vill vara och
för vilka vi ska finnas till.
Med tanke på strategiarbetet som ska mynna ut i beslut på förbundsstämman om
två år ser inte förbundsstyrelsen att det är lämpligt att på årets förbundsstämma
fatta beslut om en fyraårig plan. Förbundsstyrelsen ser inte heller att det är
lämpligt att på den här stämman fatta beslut om att vi på stämman om två år ska
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fatta beslut om en fyraårig plan. Det pågående strategiarbetet måste helt enkelt få
definiera vilken planeringshorisont SV ska ha framöver.
Däremot ser förbundsstyrelsen att motionen är ett intressant och viktigt inspel
till strategiarbetet där frågan om hur långsiktiga planer förbundsstämman 2023
ska fatta beslut om blir en viktig del att ta ställning till.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen får utgöra underlag i det
pågående strategiarbetet inför förbundsstämman 2023.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
•

•

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att låta motionen utgöra
underlag i det pågående strategiarbetet inför förbundsstämman
2023
att i övrigt anse motionen besvarad.
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Motion 3: Dags för en SV-app!
Bakgrund
Vi vill på ett aktuellt sätt erbjuda tillgång till SV:s möjligheter genom en SV-app.
I dagsläget används www.sv.se och ett antal olika plattformar för information,
kommunikation och dialog, både internt och externt.
I en SV-app skulle vi kunna foga samman dessa. Även E-tjänsten skulle kunna
vara kopplad till appen och då möjliggöra för närvaroregistrering.
Med en SV-app skulle vi kunna stärka banden med deltagare, ledare och
organisationer men även internt.
Tänk om vi kunde säga ”ladda ner SV-appen, där finns allt du behöver”!

Förslag till beslut
Att SV utveckla en app som sammanfogar information, kommunikation och
dialog, både internt och externt

SV Dalarna föreslår förbundsstämman att besluta enligt förslaget.
Borlänge 2021-02-26

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3
Förbundsstyrelsen delar SV Dalarnas ambition att stärka banden med deltagare,
ledare och organisationer samt internt.
När det gäller internkommunikationen fattade förbundsstyrelsen under 2020
beslut om en ny internkommunikationsstrategi. Därefter har flera insatser gjorts:
•
•
•

Ett nyhetsbrev till förtroendevalda har införts
Nyhetsbrevet till grund-, medlems- och samverkande organisationer
har återlanserats
SV:s intranät SVaret har fått ett nytt utseende, en förbättrad
funktionalitet och ett uppdaterat innehåll.

Just nu pågår en översyn kring intern sociala medier-plattform.
När det gäller vad våra deltagare och cirkelledare möter pågår just nu flera
utvecklingsprocesser kring såväl e-listan och vår webbplats som en digital
plattform för folkbildningsverksamhet. Förbundsstyrelsen ser att de satsningarna
samlat kommer att göra att vi tar stora steg framåt. Utvecklingen av e-listan som
är och kommer vara en central del i kommunikationen mellan cirkelledare och SV
utvecklas av 9 av 10 studieförbund gemensamt.
Med andra ord finns det stor uppslutning kring ambitionen i motionen. Däremot
tror förbundsstyrelsen inte att en SV-app är den självklara lösningen, av flera
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skäl. Det handlar om stora kostnader, om att funktioner för olika målgrupper
utvecklas bäst i olika miljöer och om att viktiga delar av kommunikationen
utvecklas tillsammans med merparten av övriga studieförbund.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
•

att avslå motionen.
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