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Om dokumentet
Detta dokument fastställer ramarna för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets
arbete med medlemsvård och medlemsrekrytering. Policyn är ett internt dokument i syfte att
synliggöra riktning och prioriteringar för IKFF:s arbete i dessa frågor. IKFF:s medlemspolicy bör
användas som underlag för hur IKFF ska vårda sina nuvarande och framtida medlemmar.
Medlemsstrategin består av åtta punkter som ska uppmuntra och förenkla medlemskap i
organisationen, samt vara en guide och inspiration för kretsar, styrelse och kansli.
IKFF Sverige är en medlemsbaserad organisation med medlemskretsar på ett flertal platser i
landet. Det högsta beslutande organet är den nationella kongressen som möts vartannat år. Där
utser kretsrepresentanterna en nationell styrelse som har till ansvar att styra organisationen
åren mellan kongress. På kongressen antas även en strategisk plan som ligger till grund för
organisationens arbete.

Värdegrund
IKFF är en feministisk organisation, vars ändamål är att föra samman personer som motsätter
sig krig, våld, exploatering och alla former av diskriminering och förtryck och som förenar sig i
önskan om att åstadkomma fred grundat på ekonomisk och social rättvisa för alla. IKFF är en
religiöst och partipolitiskt obunden organisation.
För att nå dessa mål arbetar IKFF för:






kvinnors deltagande i fredsprocesser och politiska beslut rörande fred och säkerhet
nedrustning och antimilitarism
att omdefiniera begreppet säkerhet
att lyfta betydelsen av att förebygga konflikter och lösa konflikter fredlig

Syfte med policyn
Syftet med IKFF:s medlemsarbete är:
 Att alla medlemmar ska känna sig inkluderade, engagerade och uppskattade. Nuvarande
medlemmar är organisationens bästa resurs för att rekrytera nya medlemmar.
 Att välkomna fler medlemmar till IKFF.
 Att tydliggöra ansvarsfördelningen för medlemsfrågor inom organisationen.

Målgrupp





IKFF:s medlemmar
IKFF:s förtroendevalda
IKFF:s anställda
IKFF:s potentiella medlemmar
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Principer för medlemsarbete
1. Det ska vara enkelt att vara medlem och det ska finnas möjlighet att
engagera sig i olika hög grad.
Som medlem ska en kunna välja att vara enskild medlem eller att tillhöra en
lokalkrets. Som medlem ska en kunna lägga sitt engagemang på den nivå en
själv önskar.
Det ska vara tydligt vilka val en kan göra inom organisationen och vem en
vänder sig till för att påverka sitt engagemang. Det ska vara enkelt att tillgå
material som produceras av organisationen och information om pågående och
kommande aktiviteter och projekt.
2. IKFF ska vara en inkluderande organisation – alla ska vara och känna sig
välkomna.
IKFF ska eftersträva mångfald i sin medlemsbas. En grundläggande värdering i
organisationen är att etablera respekt och samarbete mellan människor med
olika erfarenheter och bakgrund. IKFF har som mål att föra samman
människor från olika generationer som motsätter sig krig, våld, exploatering
och alla former av diskriminering och förtryck, och som förenar sig i önskan
om att åstadkomma fred grundat på ekonomisk och social rättvisa för alla.
IKFF ser människors olikheter och olika erfarenheter som en tillgång.
Organisationen behöver differentierade erfarenheter och kompetens i
medlemsbasen för att kvalitetssäkra sitt uppdrag. För att vara en stark och
trovärdig röst för fred och betraktas som den ledande feministiska
fredsorganisationen i Sverige bör IKFF ha starkt engagerade medlemmar. För
att IKFF ska uppnå sitt mål att upprätthålla och utveckla kompetensen inom
våra expertområden behövs också sakkunniga medlemmar.
3. Det ska vara enkelt att bli medlem.
Att det ska vara enkelt att bli medlem i IKFF innebär en teknisk del, att det ska
vara enkelt att betala in sin medlemsavgift och registreras som medlem. IKFF
ska erbjuda olika alternativ som är anpassat till olika grupper. Det ska också
vara lätt att ge bort medlemskapet i gåva till andra.
Den andra biten ligger i att det ska vara låga trösklar in i organisationen utan
krav på en specifik nivå av engagemang eller förkunskap.
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4. Det ska vara lärorikt och givande att vara medlem.
Som medlem ska en få tillgång till material och kunskap inom feministisk
freds- och säkerhetspolitik. Det material och den kunskap som finns
internationellt ska kunna tillgodogöras nationellt och lokalt. Det ska finnas en
möjlighet att lära sig mer och fördjupa sina kunskaper inom IKFF:s
sakområden. Som medlem ska en ha möjlighet att kunna skapa förändring
genom kunskap och metoder till påverkansarbete.
5. Det ska vara tydligt hur en skapar en krets eller medlemsgrupp.
Om det inte redan finns en medlemskrets där medlemmar bor ska det vara
tydligt att det finns möjlighet att starta en krets. Det ska finnas tydlig
information och riktlinjer om hur det går till. Om medlemmarna inte vill eller
är redo att skapa en formell krets ska det finnas tydlig information om att det
går att starta en informell medlemsgrupp och hur en gör detta. I en informell
medlemsgrupp gäller samma riktlinjer som för en krets, exempelvis att alla
medlemmar på orten ska bjudas in till möten, med skillnaden att ingen
styrelse tillsätts.
6. IKFF:s medlemmar är uppdragsgivare åt nationell nivå.
Organisationens främsta styrdokument - den strategiska planen - antas av
medlemmar på kongressen. Den strategiska planen ligger till grund för
kansliets och styrelsens arbete under den aktuella kongressperioden. Även
kretsarnas arbete bör ligga i linje med den strategiska planen, dock utan att
begränsa deras arbete. Den nationella nivån inom IKFF, det vill säga kansliet
och styrelsen, rapporterar till och kommunicerar löpande med medlemmarna.
7. IKFF behöver många medlemmar.
För att vara en stark och trovärdig röst för fred och betraktas som den ledande
feministiska fredsorganisationen i Sverige bör IKFF ha många medlemmar. För
att minska beroendet av kortsiktiga projektmedel bör IKFF ha en stabil
finansiering, vilket bland annat påverkas av medlemsantalet.
8. IKFF:s medlemmar ska uppleva sig tillhöra EN gemensam internationell
organisation.
Det ska vara tydligt att Women’s International League for Peace and Freedom
(WILPF) och IKFF är en och samma internationella organisation. Det ska vara
tydligt hur WILPF och IKFF hänger ihop och att IKFF:s arbete i Sverige och
världen stärker hela WILPF som organisation. Medlemmar i IKFF Sverige är
med och finansierar WILPF:s internationella arbete och organisationens
internationella kontor. Det ska vara tydligt hur IKFF Sverige arbetar gentemot
huvudkontoren i New York och Geneve, samt hur IKFF Sverige samarbetar
med systersektioner i andra delar av världen.
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Ansvarsfördelning
Lokal nivå
IKFF:s lokalkretsar och lokala medlemsgrupper är ansvariga för medlemsvård och
kommunikation med lokala medlemmar. Lokalkretsar och medlemsgrupper ska
säkerställa att lokala medlemmar får information om kretsens/gruppens aktiviteter och
ges möjlighet att engagera sig i dessa. Lokalkretsar bjuder in samtliga kretsmedlemmar
till årsmöten och säkerställer att alla kretsmedlemmar får information om hur man går
tillväga för att kandidera till lokalstyrelsen.
Nationell nivå
Den nationella styrelsen är ansvarig för medlemsvård och kommunikation med enskilda
medlemmar samt information till samtliga medlemmar från nationell nivå. Vidare har
den nationella styrelsen ansvar för den strategiska utvecklingen av medlemsarbetet. Till
sin hjälp har styrelsen ett kansli till vilket de kan delegera dessa uppgifter.
Styrelsen ska genom kansliet säkerställa att information om exempelvis nationellt
påverkansarbete och aktiviteter finns tillgänglig; att medlemmar bjuds in till
organisationens kongresser och samrådsmöten; samt att medlemmar får information
om hur man kandiderar till den nationella styrelsen.
Kansliet ansvarar för administration av medlemskap, så som organisationens
medlemsregister och inbetalningar. Kansliet ska kunna svara på inkommande frågor om
medlemskap och informera om möjligheter att engagera sig på lokal nivå.
Resurser
I dagsläget har IKFF inte någon anställd medlemsansvarig.
Förtroendevalda och engagerade medlemmar i lokalkretsarna utgör IKFF:s viktigaste
resurs på lokal nivå. Lokalkretsarna och medlemsgrupperna är ofta de första som
kommer i kontakt med nya medlemmar och spelar en viktig roll i att välkomna dessa in i
organisationen. Lokalkretsarna är också en viktig resurs i den kontinuerliga lokala
medlemsvården.
Förtroendevalda på nationell nivå bidrar med sin tid och kompetens till att utveckla
IKFF:s långsiktiga medlemsarbete. De gör detta genom att arbeta fram policys och
föreslå strategiska målsättningar i relation till medlemsarbete.
Kansliet har ett antal resurser som kan nyttjas i medlemsarbetet: en
kommunikationsansvarig som sprider information om IKFF:s arbete och aktiviteter;
handläggare som kan delta vid medlemsaktiviteter och bidra med analyser av IKFF:s
politiska frågor; en administrationsansvarig som sköter medlemsregister och
inbetalningar; samt en generalsekreterare som representerar IKFF externt och
gentemot medlemmar.
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