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Proposition om stadgeändringar till IKFF:s kongress 2019 
Angående enskilda medlemmar och utveckling av våra demokratiska principer 
 
Stadgarna idag utgår från en organisation där alla medlemmar är organiserade i lokala 
kretsar. Det är fortsatt önskvärt att kretsar organiserar arbete lokalt och samlar medlemmar, 
men som det ser ut idag är nära hälften av IKFF:s växande skara medlemmar inte anslutna 
till någon krets. Därför bör dels möjligheten till att utöva sin rätt och röst som medlem 
utvecklas och dels möjligheten att organisera kretsar utefter andra kriterier än geografi 
utredas. För att våra stadgar ska vara i linje med hur organisationen utvecklas föreslås 
följande ändringar och tillägg: 
  
§ 6 Organisation 
Nuvarande formulering: 
Minst tio medlemmar inom ett avgränsat geografiskt område eller län bör bilda en krets. 
 
Förslag ny formulering: 
Minst tio medlemmar som engagerar sig inom ett avgränsat geografiskt område eller utifrån 
ett gemensamt tema kan bilda en krets.  
  
§ 7 Kongressen 
Nuvarande formulering: 
Till kongressen har varje krets rätt att sända ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 50-tal 
medlemmar, dock högst fem ombud. Ombuden ska anmälas till förbundsstyrelsen senast två 
månader innan kongressen. 
 
Förslag ny formulering: 
Till kongressen har varje krets rätt att sända ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 25-tal 
medlemmar, dock högst fem ombud. Medlemmar som ej tillhör någon krets kan välja att 
sända ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar, dock högst fem ombud. 
Ombuden ska anmälas till förbundsstyrelsen senast två månader innan kongressen. 
  
Nuvarande formulering: 
Ej kretsanslutna medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt. 
 
Förslag ny formulering: 
Medlemmar som ej är ombud har yttranderätt men inte rösträtt. 
  
Nuvarande formulering: 
Medlemmar och kretsstyrelser har rätt att inkomma med motioner till kongressen. Motion 
från kretsmedlem skall skriftligen till- eller avstyrkas av kretsstyrelsen innan den sänds till 
förbundsstyrelsen. 
 
Förslag ny formulering: 
Medlemmar har rätt att inkomma med motioner till kongressen. Motion från medlem ska 
skriftligen tillstyrkas av kretsstyrelse eller minst fem andra medlemmar innan den sänds till 
förbundsstyrelsen. 
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Nuvarande formulering: 
Vid kongressen skall följande ärenden förekomma: 
Ø fastställande av röstlängd 
Ø prövning av huruvida kongressen kallats i behörig ordning 
Ø val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare, rösträknare och utskott som kan 
erfordras för 
kongressens genomförande 
Ø godkännande av dagordning 
Ø anmälan av frågor under övriga ärenden 
Ø förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 
Ø revisorernas berättelser 
Ø fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
Ø val av en ordförande 
Ø val av ledamot till den internationella styrelsen 
Ø val av ytterligare sju styrelseledamöter 
Ø val av två suppleanter 
Ø val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Ø val av valberedning 
Ø fastställande av medlemsavgift för nästkommande kongressperiod 
Ø fastställande av hur stor andel av kretsmedlemsavgift som tillfaller kretsen 
Ø fastställande av verksamhetsplan 
Ø behandling av motioner 
Ø övriga ärenden 
 
Förslag ny formulering: 
Ø fastställande av röstlängd 
Ø prövning av huruvida kongressen kallats i behörig ordning 
Ø val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare, rösträknare och utskott som kan 
erfordras för 
kongressens genomförande 
Ø godkännande av dagordning 
Ø anmälan av frågor under övriga ärenden 
Ø förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 
Ø revisorernas berättelser 
Ø fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
Ø val av en eller två ordförande 
Ø val av styrelseledamöter, det antal som krävs för att uppnå nio styrelsemedlemmar 
Ø val av två suppleanter 
Ø val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Ø val av valberedning 
Ø fastställande av medlemsavgift för nästkommande kongressperiod 
Ø fastställande av hur stor andel av kretsmedlemsavgift som tillfaller kretsen 
Ø fastställande av verksamhetsplan 
Ø behandling av motioner 
Ø övriga ärenden 
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§ 10 Förbundsstyrelsen 
Nuvarande formulering: 
IKFF:s förbundsstyrelse ansvarar för styrningen av organisationens verksamhet. 
Styrelsen ska bestå av nio ledamöter, varav en ordförande, som väljs för en kongressperiod 
i taget. 
 
Förslag ny formulering: 
IKFF:s förbundsstyrelse ansvarar för styrningen av organisationens verksamhet. Styrelsen 
ska bestå av nio ledamöter, varav en eller två ordförande, som väljs för en kongressperiod i 
taget. 
 
Nuvarande formulering: 
Förbundsstyrelsen utser inom sig en vice ordförande, en kassör och ett arbetsutskott. 
Medlem kan endast väljas till samma funktion två kongressperioder i följd och får inte väljas 
in i styrelsen mer än tre kongressperioder i följd. 
 
Förslag ny formulering: 
Förbundsstyrelsen utser inom sig en vice ordförande, en kassör, ett arbetsutskott och en 
kontaktperson för IKFF:s internationella styrelse. Medlem kan endast väljas till samma 
funktion två kongressperioder i följd och får inte väljas in i styrelsen mer än tre 
kongressperioder i följd. 
 
Stryka nuvarande formulering (regleras i arbetsordning):  
Generalsekreteraren är ständigt adjungerad förbundsstyrelsen och arbetsutskottet. 
 
§ 10 Samrådsmöte 
Nuvarande formulering: 
De år då IKFF ej håller kongress ska styrelsen kalla till möte för samråd och utbildning. En 
representant från varje krets skall inbjudas till samrådsmötet. 
 
Förslag ny formulering: 
§ 11 Samrådsmöte 
De år då IKFF ej håller kongress ska styrelsen kalla till möte för samråd och utbildning. Alla 
medlemmar inbjuds till samrådsmötet. Då begränsning behöver göras i antal görs 
urvalsförfarande på samma sätt som ombudsförfarande till kongressen. 
  
§ 11 Extra kongress 
Nuvarande formulering: 
Extra kongress ska hållas om styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av kretsarna 
begär det. Nya ombud utses. 
 
Förslag ny formulering: 
§ 12 Extra kongress 
Extra kongress ska hållas om styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av kretsarna eller 
medlemmarna begär det. Nya ombud utses.  
Vid begäran om extra kongress ska skriftligt framföras till styrelsen tydligt angivande av 
vilken fråga som motiverar detta.  
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§ 12 Verksamheten -> § 13 Verksamheten 
§ 13 Stadgeändring -> § 14 Stadgeändring 
§ 14 Uteslutning av medlem -> § 15 Uteslutning av medlem 
§ 15 Upplösning -> § 16 Upplösning 


