
 

                                                
   

 

Motion 4 
Avdelning Väst – när är styrelse i lokal avdelning beslutsför 

 

Motionen: 
Motion till Riks från SDF Väst. 2022-01-22 
 

Bakgrund 

Föreningen har två olika stadgar, dels det som riktar sig till Riksorganisationen och även 

stadgar som riktar sig till Avdelningarna. I avdelningarnas stadgar saknas information om när 

styrelsen är beslutsför. Detta är viktig information som alla styrelser bör hitta i sina stadgar. 

Denna information finns i stadgarna för Riksorganisationen. 

 

Förslag till förändring 

Lägg till text i avdelningarnas stadgar som tydliggör när styrelsen är beslutsför. T ex så som 

det beskrivs för Riksorganisationen: 

Styrelsebeslut  
Styrelsen är beslutför med minst hälften av styrelsens ledamöter närvarande. Beslut 
fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.  

______________________________________________________________________ 

Styrelsens yttrande 
 
Avdelningarnas stadgar är desamma för föreningens alla avdelningar. Det innebär att om 

man ändrar något i stadgarna enligt önskemål ifrån en avdelning behöver det kunna fungera 

för alla avdelningar.  

Generellt för ideella föreningar så gäller föreningspraxis om ingenting står i stadgarna. 

Föreningspraxis i detta fall är precis det som står i stadgarna på riksnivå; att styrelsen är 

beslutsför med minst hälften av styrelsens ledamöter närvarande och att beslut fattas med 

enkel majoritet.  

Att lägga till detta i stadgarna på lokal nivå kan förtydliga och styrelsen föreslår att årsmötet 

beslutar att göra detta.  

Att lägga till meningen: ”Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.” föreslås dock inte. Det 

finns inte något krav på att de lokala avdelningarna ska ha en ordförande och det ser olika ut 

i de olika avdelningarna. Om man har en ordförande kan man ha detta som egen policy om 

man vill. Har man inte en ordförande kan man t.ex. välja policyn ”Vid lika röstetal gäller att 

lottning avgör”. Egen policy kan alltid fattas så länge den följer föreningens stadgar/syfte och 

demokratisk.  

 
 
  

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att: 
• Motionen anses härmed besvarad 

 


