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Bakgrund  
Pandemiåren har medfört många bra nya möjligheter och lösningar för föreningsdemokratin, 
men har också aktualiserat några nygamla utmaningar, framförallt med digitaliseringen. En 
sådan är ett ökat intresse och förenklade möjligheter för vissa grupper att försöka kuppa sig in 
i eller ta över andra organisationer.  

En arbetsgrupp från styrelsen har utifrån detta diskuterat Kristna Fredsrörelsens situation för 
att minimera risker och konsekvenser för eventuella kuppförsök samt sett över stadgarna med 
perspektivet att stärka årsmötets demokratiska skydd. Inför förra årsmötet handlade det om 
rutiner bakom kulisserna, men till detta årsmöte vill styrelsen föreslå vissa stadgeändringar. 

Kom ihåg att dessa förslag utgått från att riskminimera worst-case, men att de gör det genom 
att stärka och förtydliga de föreningsdemokratiska spelreglerna för alla medlemmar. 

När stadgeändringar ändå är på bordet har styrelsen också valt att inkludera två andra 
områden, §3 om tematiska grupper och §7 om styrelsesuppleanter. 

 

Kommentarer till ändringsförslagen (se bilaga) 
 

§ 3 Lokalgrupper och tematiska grupper 

Komplettera med tematiska grupper. Detta speglar verkligheten bättre och ligger i linje med 
hur vi vill arbeta med exempelvis engagemangsgrupper i olika tematiska områden, inte bara 
geografiska. Förslaget utgår ifrån hur det redan är skrivet i arbetsordningen om tematiska 
grupper, samt stryker praktiska detaljer som inte behöver stå i stadga. 

 

§ 4 Årsmöte 

Kallelse: Meddela avsikt om eventuella stadgeändringar i kallelsen.  

Att förslag på stadgeändringar från styrelsen kan aviseras redan i kallelsen är framförallt till 
för att inspirera medlemmar till och ge möjlighet att planera för att delta vid årsmöte där 
stadgeändringar ska beslutas om, eftersom det ofta kan handla om grundläggande ideologiska 
frågor. Förslaget kommer från ett samtal om att begränsa möjligheten att ändra stadgar bara 
om det utlysts i förväg, men då motioner kan komma in efter kallelsen hanteras detta istället 
under stycket Röstning. 

Deltagande: Rösträtt för medlemmar fyra veckor före årsmötet. 



Stadgarna är idag väldigt ”snälla” med rösträtt, och nuvarande skrivning kan innebära stora 
problem. Potentiellt kan 100 personer samma morgon som ett årsmöte betala medlemsavgift 
och gå in på årsmötet med rösträtt, vilket gör att många andra verktyg att förebygga 
kuppförsök ändå inte hjälper. De flesta av våra närstående organisationer har ytterligare 
villkor än ”bara” medlemskap. Många har en liknande tidsgräns hur långt i förväg en måste ha 
blivit/varit medlem, bland annat för att i god tid upptäcka en misstänkt kraftig inströmning av 
nya och ge sig själva tid att hantera en sådan situation före årsmötet.  

Styrelsen har försökt balansera med öppenhet och tillgänglighet till demokratiska fora, och 
föreslår fyra veckors frist. 

Röstning: Beslut enbart i ärenden som meddelats i förväg. 

Ett sätt som kupper har försökt genomföras i föreningssverige på senare tid, är att nya 
”orelaterade” ärenden lyfts direkt i sittande årsmöte för behandling och beslut. Genom att 
förtydliga att alla beslutsärenden inklusive stadgeändringar behöver inkomma i förväg för att 
det ska gå att fatta beslut begränsas den angreppsytan. Samtidigt stärker det möjligheten att 
alla ärenden kan inkluderas i handlingar och information till medlemmar inför årsmötet.  

 

§ 7 Styrelse 

Ta bort styrelsesuppleanter. Styrelsen föreslår att stryka suppleanter helt från hur Kristna 
Fredsrörelsen tänker och väljer styrelse. Två spår är grundläggande för detta. Först att vi inte 
vill särbehandla eller nedvärdera någons roll och bidrag till styrelsens arbete, och att den 
särskilda rollen ofta bidrar till osäkerhet kring ansvar och uppdrag. Dessutom att funktionen 
som suppleant främst gör nytta när det finns ett tydligt representativt företrädarskap. 
Exempelvis när en alltid träder in för en specifik person eller när en specifik tillhörighet är 
viktig för vem som träder in för någon, som när ledamöter tillsätts av medlemsorganisationer, 
regioner eller partier, så att den som har förhinder alltid kan ersättas med någon från samma 
organisation eller parti. 

Förslaget ersätter inte nuvarande två suppleanter, utan bibehåller nio ordinarie ledamöter. 

 

 
 

Styrelsen föreslår årsmötet 
att  fastställa ändring av stadgarnas §3, §4 och §7 enligt förslaget. 
 

 

Kristna Fredsrörelsens styrelse, mars 2022 


