
Propositioner 2017 

 

Att Interfem utvecklas till ett riksförbund 
Motivering:  

Interfem kan undersöka möjligheten att bli ett riksförbund för att decentralisera Interfem och för att 

nå fler människor i fler olika städer. Om interfem vore ett riksförbund så skulle medlemsföreningar 

kunna ha styrelser och använda sig av Interfems föreningsstadgar. Lokalorganisationerna skulle 

kunna söka egna medel och projektbidrag, ha eget kansli och anställda med mera.  

Förslag till beslut: 

-Att styrelsen får i uppgift att ser över möjligheten att bli ett riksförbund  
-Att styrelsen gör en plan för hur en sådan övergång skulle se ut och vilka förändringar det skulle 
innebära 

 
 

Att arvodera ordförande eller 
föreningsutvecklare på 30% under 2017 
 

Motivering: Föreningen har haft svårt att organisera sig internt. Därför vill styrelsen lägga resurser på 
någon som kan stötta medlemsföreningar och arbeta med föreningsutveckling, skapa rutiner och 
policys och skapa strukturer inom kommunikation och organisering där medlemmar känner sig 
inkluderade i organisationen och där lokalgrupper kan växa och bli stabila. Om ordförande arvoderas 
innebär det att denna utvecklar en tjänst som en föreningsutvecklare sedan får ta över.  
 

- Att arvodera ordförande eller föreningsutvecklare på 30% under 2017 för att arbeta med 

föreningsutveckling 

- Att arvodering finansieras av organisationsbidraget 

 

 

Att under 2017 utföra en stadgerevision  
Motivering:  

Interfem har utvecklat iden om att ha dels medlemmar med också stödmedlemmar. Detta innebär en 

stadgeändring och översyn över stadgarna.  Stadgerevision är en process som bör göras 

återkommande och som behöver genomföras grundligt. Interfem bör göra en stadgeutveckling där vi 

också inkluderar mål- och visionsgruppens sammanställning och resultat och se över om delar av mål 

och visionsdokumentet eller manifest bör införas i ändamålsstadgar. 

Förslag till beslut:  



- Att styrelsen genomför en stadgerevision och presentera förslag till årsmötet 2018 

- Att se över hur delar av mål och visionsdokument eller manifest kan införas i 

ändamålsstadgar och presentera ändringar till årsmötet 2018. 

 

Att göra en femårsplan för intern 
organisering 
 

Motivering: Vart är Interfem på väg och vart vill vi komma? Vill vi växa och finnas i fler städer eller är 

det bra som det är nu? Behövs Interfem i andra orter eller finns det andra organisationer som täcker 

upp?  

Förslag till beslut:  

-Att Interfem gör en femårsplan för intern organisering och presenterar till årsmötet 2018 

 

 


