DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNIKATION
1. INLEDNING
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en del av Women’s
International League for Peace and Freedom (WILPF). Som nationell sektion delar IKFF
Sverige WILPF:s mål och värderingar.
WILPF är en internationell organisation, vars ändamål är att föra samman kvinnor som
motsätter sig krig, våld, exploatering och alla former av diskriminering och förtryck och som
förenar sig i önskan att åstadkomma fred grundat på ekonomisk och social rättvisa för alla.
IKFF i Sverige gör ingen åtskillnad i fråga om kön, könsöverskridande identitet och uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
WILPF:s mål är en ekonomisk och social världsordning, som bygger på frånvaro av våld,
erkännande av ett pluralistiskt samhälle, respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och
insikt om att det inte kan bli fred och säkerhet för någon om inte jordens tillgångar delas lika
(ur IKFF:s stadgar).
En viktig del i att uppnå dessa mål är opinionsbildning och informationsspridning. Detta ska
ske genom ett aktivt deltagande i det offentliga samtalet genom uttalanden och andra
opinionsyttringar. Högsta prioritet ska ges åt frågor som är centrala för IKFF:s
kärnverksamhet i enlighet med den strategiska plan som fastställts av kongressen.
1.1 Bakgrund
Enligt den kommunikationsplan som fastställdes 2007 kan offentliga uttalanden göras av
informationsansvarige, generalsekreterare, styrelse, arbetsutskott, medlemmar, m fl. Detta har
visat sig otydligt då kommunikation med politiker och medier ibland initierats av olika delar
av organisationen utan samordning. Styrelsen har därför tillsatt en grupp för att utforma en
delegationsordning för kommunikation.
1.2 Syfte
Syftet med denna delegationsordning är att tydliggöra hur ansvar för uttalanden delegeras
inom organisationen. Den ska även förbättra samarbetet kring uttalanden inom organisationen
för att IKFF ska kunna uttala sig med en enad röst.
1.3 Mål
Målet är att skapa en tydligare och mer enhetlig kommunikation för IKFF:s utåtriktade arbete
samt att relevant information kring uttalanden sprids till berörda personer inom
organisationen.
1.4 Målgrupp
Den nationella styrelsen, kansliet, kretsarna och övriga medlemmar.
1.5 Definitioner
Med uttalanden avses skriftliga och muntliga yttringar i IKFF:s namn. De kan vara i form av
artiklar, formella kontakter med politiker, myndigheter, radio, TV och dyl.
2. ROLLFÖRDELNING

2.1 Styrelsen och generalsekreteraren
Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för all IKFF:s kommunikation. På nationell nivå har
styrelsen delegerat ansvaret för informationsspridning och opinionsbildning till
generalsekreteraren, som i sin tur kan delegera till övriga anställda på kansliet.
Generalsekreteraren håller löpande förbundsstyrelsen och arbetsutskottet informerade om
uttalanden som görs. I politiska frågor som inte berörs i den strategiska planen eller i IKFF:s
nationella eller internationella resolutioner ska generalsekreteraren samråda med ordföranden
innan uttalandet offentliggörs. Arbetsutskottet bör vid dessa situationer informeras så snart
som möjligt.
Förbundsstyrelsen och ordföranden bör alltid samråda med generalsekreteraren inför
uttalanden för att samordna IKFF:s kommunikation och budskap. Detta gäller även uttalanden
tillsammans med andra organisationer.
Förbundsstyrelsen och generalsekreteraren ska kontakta berörd lokal krets vid uttalanden och
politiska kontakter på lokal nivå för att förankra detta samt se till att det inte kolliderar med
planerade uttalanden på kretsnivå.
2.2 Kretsarnas roll
Kretsarna har ansvar för informationsspridning och opinionsbildning på lokal nivå. De ska
informera om IKFF som organisation samt vilka frågor vi arbetar med. Kretsarna uppmuntras
även att arbeta med frågor som direkt rör det lokala planet och kommunicera detta till den
lokala allmänheten. Information om lokala frågor ska även kommuniceras till kansliet.
Kretsarna ska vid offentliga uttalanden som inte är av uteslutande lokal natur samråda med
arbetsutskottet och generalsekreteraren. Kretsarna bör också samråda med arbetsutskott och
generalsekreteraren vid kontakter med politiker, myndigheter och organisationer på nationell
nivå. Detta gäller även initiativ som kommer från andra organisationer. Syftet med detta är att
uttalanden och politiska kontakter inte ska kollidera med varandra och på så sätt underminera
IKFF:s nationella strategi, politiska relationer och påverkansarbete. Kretsarna håller löpande
kansliet informerat om aktiviteter och uttalanden på lokal nivå för dokumentation och
spridning.
3. UTTALANDEN PÅ OLIKA NIVÅER
3.1 Uttalanden på nationell nivå
Förbundsstyrelsen har ansvar för uttalanden på nationell nivå.
Uttalanden på nationell nivå kan ske:
 på uppdrag av internationella styrelsen samt den internationella generalsekreteraren
och de internationella projekten
 efter förslag från styrelse/AU
 efter förslag från ordförande
 efter förslag från generalsekreterare
 efter förslag från projektledare
 efter förslag från krets eller medlem
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utgångspunkten är att uttalandet ska vara gemensamt för hela IKFF
ansiktet utåt är generalsekreteraren och/eller ordföranden

I samarbete med andra organisationer:
 utgångspunkten är att ett uttalande som sker i samarbete med andra organisationer på
nationellt plan skall vara gemensamt för hela IKFF
 ansiktet utåt är generalsekreteraren och/eller ordföranden
Uttalanden från kongress samt samrådsmöte:
En arbetsgrupp med uppgift att bereda ev. uttalanden för kongress samt samrådsmöte utses av
styrelsen vid sammanträdet närmast före kongressen eller samrådsmötet. Kansliet har ansvar
för att sprida uttalandet.
3.2 Uttalanden på lokal nivå
Det är den lokala styrelsen som har ansvar för lokala uttalanden.
Uttalanden på lokal nivå kan ske:
 efter förslag från kretsstyrelse
 efter förslag från kretsordförande
 efter förslag från kretsmedlem
 efter förslag från nationella styrelsen, ordförande samt generalsekreteraren
Uttalanden i kretsars namn:
 utgångspunkten är att uttalandet berör den lokala verksamheten
 utgångspunkten är att uttalandet ska vara gemensamt för hela kretsen
 ansiktet utåt är utsedd person inom kretsen samt eventuellt den nationella
generalsekreteraren och/eller ordföranden om kretsen så önskar
 vid offentligt uttalande eller framställning till myndighet, som inte är av uteslutande
lokal natur, skall ärendet underställas förbundets arbetsutskotts prövning samt göras i
samråd med kansliet
I samarbete med andra organisationer:
 utgångspunkten är att uttalandet berör den lokala verksamheten
 utgångspunkten är att uttalandet ska vara gemensamt för hela kretsen
 ansiktet utåt är kretsordföranden samt eventuellt den nationella generalsekreteraren
och/eller ordföranden om kretsen så önskar
 artiklar kan skrivas tillsammans med andra organisationer, som delar IKFF:s
värderingar, på lokalt plan.
 vid offentligt uttalande eller framställning till myndighet, som inte är av uteslutande
lokal natur, skall ärendet underställas förbundets arbetsutskotts prövning samt göras i
samråd med kansliet.
3.3 Uttalanden på internationellt plan
Internationella uttalanden och uttalanden från andra nationella sektioner med relevans för den
svenska sektionens arbete kan användas och distribueras i lämpligt format i Sverige.
Internationella uttalanden skrivs på initiativ av det internationella sekretariatet, sektioner
genom internationella styrelsen, och det internationella arbetsutskottet. Dessa uttalanden kan
anpassas för att bättre passa en svensk kontext.

På grund av den stora mängd information och uttalanden som kommer från WILPF
internationellt bör IKFF prioritera sådant som berör våra nationellt identifierade
fokusområden/sakfrågor. Det står den svenska sektionen fritt att inte skriva under eller
distribuera uttalanden som inte är prioriterade av sektionen.
När IKFF uttalar sig i frågor som berör länder där vi har nationella sektioner ska de berörda
sektionerna konsulteras.
3.4 Enskilda medlemmar
Enskilda medlemmar kan skriva artiklar som går i linje med IKFF:s värderingar och politik.
De ska då skrivas under med: Namn, medlem i IKFF och ort. Det ska vara tydligt att personen
i fråga talar som enskild person. Kansliet mottar gärna artiklar för spridning och arkivering
4. SOCIALA MEDIER
4.1 Sociala medier på nationell nivå
IKFF på nationell nivå kommunicerar genom sociala medier som t.ex. Facebook, Twitter och
generalsekreterarens blogg. Dessa kanaler använder vi för att få större synlighet och spridning
kring våra frågor och vår verksamhet, för att föra en dialog med allmänhet och politiker samt
verka opinionsbildande.
Då sociala medier är ett snabbt medium där den direkta reaktionen och dialogen står i centrum
är det nödvändigt att förbundsstyrelsen delegerar detta ansvar till generalsekreteraren som i
sin tur kan delegera till övriga anställda.
4.2 Sociala medier på lokal nivå
De lokala kretsarna kan skapa egna konton på sociala medier och bestämmer själva vilken typ
av information de sprider; information om egna möten och evenemang, information från IKFF
nationellt och internationellt, andra relevanta evenemang, relevanta artiklar o.s.v. Dessa
konton ska anmälas till kansliet så det kan spridas till medlemmar på den berörda orten.
4.3 Allmänna regler för närvaro i sociala medier
a) Vid misstag eller felaktigheter – rätta omedelbart
b) Alltid visa respekt och gott omdöme
c) Komma ihåg att material på nätet finns kvar
d) Negativa kommentarer – kritik bemöts med sakliga argument, personangrepp och
osakliga påhopp plockas bort av administratör
e) Påståenden ska vara väl underbyggda

