Fristående Husmodersförbundet (FHF)

Till samtliga lokalföreningar

Ärende: Antagande av stadgar för lokalföreningar
Bakgrund:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tydliggjort att föreningar
måste ha egna stadgar där det framgår att föreningen är demokratiskt uppbyggd och
bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. Vid förra granskningen
2015 fick vårt förbund kritik beträffande medlemsföreningarnas självständighet.
Granskningen visade att de granskade medlemsföreningarna inte antagit egna stadgar vilket
är ett villkor för att vi som förbund ska erhålla statligt stöd och kunna fördela detta till
länsförbunden för stöd till olika verksamheter. Har inte varje förening antagit egna stadgar
som lever upp till MUCF:s krav kan det komma att påverka statsbidraget.
Stadgar är de interna regler som gäller för alla lokalföreningar. För att MUCF ska kunna
pröva om våra lokalföreningar är demokratiskt uppbyggda behöver lokalföreningarna ha
stadgar där det framgår
•
•
•
•
•
•
•
•

namnet på föreningen
ändamålet
verksamheten
hur beslut fattas
hur föreningen företräds
hur ansvar kan utkrävas
hur stadgarna kan ändras
vad som krävs för att upplösa föreningen

Myndigheten gör också följande prövning mot regelverket för att se att respektive
lokalförening uppfyller krav för demokratisk uppbyggnad och bedriver en verksamhet som
inte strider mot demokratins idéer enligt följande kriterier:
•
•

•
•
•
•

medlemskapet är frivilligt
medlemmarna har stadgeenliga möjligheter att påverka verksamheten dvs
- att det hålls ett årsmöte
- att alla medlemmar har lika stort inflytande i besluten (en medlem-en röst)
medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten och beslutar om
ansvarsfrihet
medlemmarna utser styrelse med mandat att ta beslut om verksamhet och ekonomi
medlemmarna utser revisor
medlemsföreningen är självständig
- medlemsföreningen är fristående och lyder inte under någon annan
organisations stadgar eller ledning
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-

medlemmarna beslutar om ändring av sina egna stadgar
syftet med medlemsföreningens verksamheten som den formuleras i
stadgarna är förenlig med principen om alla människors lika värde

MUCF genomför en granskning vart tredje år. Det kan innebära att några av våra
lokalföreningar kan ingå i ett urval för slumpvis granskning 2018. Förra gången skedde
granskningen i februari 2015 och nästa år har tre år gått sedan förra granskningen.
För att kunna granska föreningarnas underlag i förhållande till villkoren för bidragen
efterfrågade MUCF vid förra granskningen följande dokument :
•
•
•

verksamhetsberättelse
årsmötesprotokoll och
aktuella stadgar

I enlighet med de krav som MUCF ställer angående hur stadgar ska utformas har FHF
centralt tagit fram en stadgemall, se bilaga, som föreningarna kan använda sig av vid
revidering av egna stadgar. I mallen finns rödmarkerade delar där ni själva kan skriva in vad
som gäller för er förening.
Beslut om namnbyte på kongressen 2016 samt krav på stadgar innebär att samtliga
lokalföreningar ska ha stadgar där det nya namnet framgår samt stadgar liknande de i bilagd
stadgemall. För ändring av stadgar krävs beslut av två på varandra följande möten, med
minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med en majoritet av minst 2/3 av
samtliga avgivna röster.
Med anledning av ovanstående är det lämpligt att fatta besluta om reviderade stadgar dels
på ett möte under hösten 2017 dels på det kommande ordinarie årsmötet 2018. Om
lokalföreningen har sitt ordinarie årsmöte i februari måste protokollet från årsmötet blir
klart och justerat tämligen omgående så att det vid en eventuell granskning kan skickas till
MUCF.
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