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Årsmöteshandling: Förslag till stadgeändring 2 kap. 1 § Medlemskap 
 
Styrelsens förslag till beslut 
Årsmötet beslutar 
 att  föreslå Årsmötet stadgeändringen för 2 kap. 1 § Medlemskap, till följande lydelse:  

  Medlemskap kan erhållas av organisationer tillhörande den idéburna sektorn (enligt definition 1 

Kap). Medlemsorganisationen ska verka i Skåne och ha ett regionalt perspektiv.   

Medlemskap beviljas av styrelsen, efter kontakt med eventuellt berörda medlemsorganisationer. 

  Röstberättigade är de medlemmar som har erlagt medlemsavgift senast fyra veckor före 

årsmötet för innevarande verksamhetsår.  

 

  Röstlängd upprättas av styrelsen i samband med kallelsen till årsmötet. 

  

 

Ärendebeskrivning: 

Vid årsmötet 2018 beslutades att ändra 2 kap, 1 § till att medlemskap kan erhållas av organisationer 

tillhörande den idéburna sektorn och som har ett regionalt perspektiv. Tidigare skrivning gav att endast 

organisationer som verkar på regional nivå kunde bli medlemmar. Beslutet togs med en stor majoritet 

av rösterna. Några medlemmar lyfte under årsmötet en oro för att den nya skrivningen skulle kunna bli 

otydlig i tillämpningen. Det lyftes att skrivningen skulle kunna leda till att en del organisationer blev 

dubbelt representerade genom sitt eget medlemskap och genom medlemskap i en paraplyorganisation 

som i sin tur är medlemmar i NÄTVERKET. Med detta som bakgrund beslutade årsmötet att uppdra till 

styrelsen att vidare utreda frågan om medlemskriterier under kommande år.  

 

Styrelsen diskuterade uppdraget vid styrelsemöte i april och i oktober. I april beslutade styrelsen att 

uppdra åt styrelseledamot Birthe Wallin och verksamhetschef Mattias Larsson att i dialog med 

organisationer som motsatt sig förslaget, föra fram styrelsens argument samt att identifiera förslag som 

förtydligar medlemskriterierna.  

 

Medlemsansökningsblanketten har i enlighet med beslutet uppdaterats så att organisationen som söker 

medlemskap behöver motivera på vilket sätt de har ett regionalt perspektiv. Styrelsen anser att beslutet 

från förra året har fallit väl ut och tycker att det fungerar bra att bedöma huruvida en organisation har 

ett regionalt perspektiv eller ej. Det har också erbjudit en flexibilitet till styrelsen att göra bedömningen 

av medlemsansökningarna utifrån lämplighet snarare än utifrån organisationsform, vilket är välkommet 

då enhetliga bedömningar kan vara komplicerade i en sektor med spretiga organisationsformer. 

Styrelsen har diskuterat möjligheten att erbjuda olika typer av medlemskap (exempelvis ordinarie 

medlemskap och stödmedlemskap utan rösträtt) till regionala, delregionala och lokala organisationer, 

men har bedömt det som alltför komplicerat med hänsyn till de många olika organisationsformerna i 

sektorn.  

 

Efter dialog med de medlemsorganisationer som lyfte oro över stadgeförändringen på årsmötet 2018 

har styrelsen dock identifierat behov av ett tillägg till stadgan. Förslaget till beslut innebär ett tillägg till 

stadgan där medlemskap beviljas av styrelsen, efter kontakt med eventuellt berörda 

medlemsorganisationer. För att undvika missförstånd, dubbel representation av vissa medlemmar eller 
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oklarheter i medlemskapen bör styrelsen alltid diskutera medlemskapsansökan med befintliga 

medlemmar som kan beröras av ansökan, innan ansökan beviljas.  

 

Exempel  
Organisationen Familjliv verkar inom släktforskning i Skåne. De skickar in en medlemskapsansökan till Nätverket 

och Nätverkets styrelse bedömer att de både har ett regionalt perspektiv och uppfyller de övriga 

medlemskriterierna. Det visar sig dock att de redan är medlemmar i paraplyorganisationen Skånes släktforskare. 

Skånes släktforskare har varit medlemmar i Nätverket i flera år. Innan medlemskap beviljas Familjeliv behöver 

styrelsen konsultera Skånes släktforskare och diskutera med dem om det är lämpligt att bevilja Familjeliv 

medlemskap. När styrelsen tagit in Skånes släktforskares perspektiv beslutar de huruvida Familjelivs 

medlemskapsansökan ska beviljas. 

 

Vad som ska bedömas som berörd medlemsorganisation är upp till styrelsen att besluta, men skulle 

exempelvis kunna vara är systerorganisation, paraplyorganisation eller moderorganisation till den 

ansökande organisationen. Den nya stadgan innebär en möjlighet att i dialog och delaktighet diskutera 

hur NÄTVERKET ska växa med utgångspunkten att det ska finnas en tydlig koppling till den ansökande 

organisationens beröringsyta och engagemang kring de förutsättningsfrågor som NÄTVERKET driver.  

 

 

 

 

 


