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ID1068

Motion nummer 400

Samordning av intressegruppernas verksamhet på förbundsnivå
Östergötland
Område:
Stadgar
Motivering
Ärendet:
Intressegruppernas utveckling och verksamhet har en mycket stor betydelse för att HRF ska kunna öka
antalet medlemmar inom föreningarna och bryta den negativa trenden på medlemsantalet inom
föreningarna.
Inom distriktens/föreningarnas intressegrupper finns stora skillnader på verksamheternas omfattning
och innehåll.
För att samordna intressegruppernas verksamheter, föreslås att förbundet får i uppdrag att utse en
samordnare för respektive intressegrupp på förbundsnivå inom HRF.
Samordnarens uppgift är att uppdatera och ta fram nya handlingar och informationsmaterial inom
respektive intressegrupps verksamhetsområde.
I arbetsuppgiften ingår även att utveckla intressegruppernas hemsidor på förbundsnivå.
Åtgärden:
Att HRFs förbundsstadgar § 1. Ändamål, kompletteras med nedanstående punktsats:
• att aktivt samordna och utveckla intressegruppernas verksamheter.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
HRFs förbundsstadgar § 1. Ändamål, kompletteras med nedanstående punktsats:
• att aktivt samordna och utveckla intressegruppernas verksamheter.
Bo-Göran Ahl
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 400
Förbundsstyrelsen anser att verksamhet för intressegrupper inkluderas i följande punktsats i
ändamålsparagrafen (stadgarna § 1): ”att genom verksamhet på alla nivåer i organisationen ge
förutsättningar för social gemenskap”.
Förbundsstyrelsen lägger stor vikt vid intressegruppernas behov, men att ha en samordnare för
varje intressegrupp på förbundsnivå, som motionären föreslår, vore resurskrävande och ineffektivt.
Intressegrupperna går in i varandra; en medlem som har Menières sjukdom har till exempel
hörselnedsättning och tinnitus, och ofta även ljudöverkänslighet. När förbundet arbetar med en
arbetslivsfråga, en tillgänglighetsfråga eller något annat är det därför viktigt att ha samtliga
intressegrupper och olika medlemmars perspektiv i åtanke, anser förbundsstyrelsen.
Vad gäller informationsmaterial har förbundet broschyrer för olika grupper. På webbplatsen
Hörsellinjen.se finns också aktuell information för olika diagnosgrupper, föräldrar till hörselskadade
barn, yrkesverksamma med flera.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 400

ID1089

Motion nummer 401

Motion angående § 2.2 Stödmedlemskap

Enskild motion
Område:

HRF Stockholm, Stockholm

Stadgar

Motivering
I handlingsprogrammet, mål F.1 Att öka medlemskapet, finns förslag från förbundsstyrelsen som
förhoppningsvis kan attrahera nya grupper att bli medlemmar i HRF. Bl.a. står det följande: Vi ska
också prova nya metoder, bland annat undersöka hur nätverk kan sänka tröskeln för engagemang i
HRF och bli en möjlighet för direktmedlemmar att vara aktiva.
I § 2.2 föreslår förbundsstyrelsen att ordet direktmedlemskap ändras till stödmedlemskap. Jag tycker
att ordet stöd(medlemskap) signalerar ett passivt medlemskap som rimmar illa med förslaget i
handlings¬programmet att värva nya aktiva, engagerade medlemmar. Det finns heller ingen motivering
från förbundsstyrelsen till namnbytet.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
ordet direktmedlemskap bibehålls
att
kongressen antar följande text (som ersätter förbundsstyrelsens förslag):
Direktmedlemskap kan erhållas av enskild person som vill arbeta aktivt i nätverk genom att
vara ansluten direkt till förbundet, eller på annat sätt vill stödja HRF’s verksamhet. Person
med direktmedlemskap har inte rösträtt och är inte heller valbar till uppdrag på någon nivå
inom HRF.
Ulf Olsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 401
”Direktmedlemskap” är en benämning som det har visat sig vara svårt att kommunicera.
Utomstående har många gånger haft svårt att förstå innebörden. Ibland fyller de därför i både rutan
för direktmedlemskap i förbundet och rutan för medlemskap i förening när de ansöker om
medlemskap i HRF. Det är inte så bra att ha en medlemskapsbenämning som kräver särskild
förklaring.
Efter att UNO, utredningen Utvecklad Ny Organisation, hade lagt fram sin slutrapport för
förbundsstyrelsen diskuterade styrelsen frågan om nätverk ingående. Till slut kom styrelsen fram
till att nätverk bör prövas innan företeelsen tas upp i stadgarna.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 401

ID1001

Motion nummer 402

Område:

Motion angående nya kongressrutiner enligt UNO 1:2

Stadgar

Västerbotten
Motivering

Bakgrund
I UNO utredningen att utveckla NY organisation finns det i slutbetänkande från okt. 2014, på sidan 17
och 18 följande förslag.
I UNO:s förslag kan man läsa under 1:2 anpassa kongressen
Vi från Västerbottens distriktet stöder UNOs förslag och att sats 1.2.1 (Citat från utredningen)
Men Västerbotten distriktet tror nog att alternativ a, kan vara enklare att genomföra.
Kongressen väljer och Västerbotten distriktet ger vårat stöd till följande att- satser:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
antalet ombud bör krympas till exempelvis 100 st. En sådan begränsning av antalet innebär
att kongressombuden inte längre kan väljas, på samma sätt som i dag. Ett förändrat
valförfarande behövs också för att de som väljs till ombud också har ett intresse för de
kongressfrågor som behandlas och är beredda att själva bidra till debatten om hur HRF kan
utvecklas och stärkas. Distrikten bör, enligt UNOs förslag, använda en av följande två former.
att
(a) kongressombuden väljs på distriktets årsmöte, som då också får ansvar för, att de valda
ombuden väl representeras distriktets föreningar.
att
(b) kongressombuden väljs i direkta val, och varje distrikt utgör en valkrets. Valet föregås av
en kort presentation av de nominerade som skickas ut, och omröstning sker per brev. I
framtiden kan en kombination av brev röstning/omröstning på nätet övervägas.
Fördelen med detta system är att möjligheten till livlig debatt stärks och att personer som inte
redan har förtroendeuppdrag får möjlighet att komma fram
(och nya personer kan också innebära nya idéer)
Nackdelen är att personer som sedan tidigare är välkända har lättare att bli valda.
Ingvar Holmberg i samarbete med AU
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-24, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 402
Det förslag till nya kongressrutiner som organisationsutredningen UNO presenterade, och som
motionären vill se genomförda, hade två syften. Det ena var att vitalisera debatten om HRFs
utveckling och intressepolitiska arbete. Det andra var att frigöra ekonomiska resurser för att öka
stödet till HRFs distrikt.
Förbundsstyrelsen ansåg att det finns relevanta argument för denna inriktning, men såg också
flera problem med förslagen. Exempelvis skulle föreningarnas inflytande över förbundets utveckling
minska om varje förening inte längre är garanterad ett eget kongressombud. Det råder också
osäkerhet om hur mycket som kan sparas med mindre kongresser med tanke på att HRF under
alla omständigheter behöver omfattande hörselteknisk utrustning och tolktjänst. Kostnaderna för
dessa är desamma även om antalet kongressombud blir mindre.
Det är därför förbundsstyrelsen i förslaget till Handlingsprogram skriver att förbundet under den
kommande kongressperioden ska ”utreda hur HRFs kongresser kan utvecklas i framtiden”. De
UNO-förslag som motionären vill se genomförda kommer självfallet att vara en del av underlaget
för denna diskussion.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 402 besvarad

ID1078

Motion nummer 403

Område:

Mandat att åka på kongress.

Stadgar

HRF Högsby, Kalmar
Motivering

1) Ändra lokalföreningarnas mandat att åka på kongress. Lägga mandatet på distriktet istället för
lokalföreningarna.2) I dag har lokalföreningarna mandat att sända ett ombud till kongressen om
föreningen har upp till 300 medlemmar.3) De föreningar som inte sänder något ombud blir mandatet
inte använt.
4) Föreslår att mandaten flyttas över till distrikten. När lokalföreningarna har valt ombud till kongressen
visar det sej att två föreningar ej sänder något ombud.
Distriktet har då mandat att sända två personer från en annan av lokalföreningarna vilket innebär att
vissa föreningar kan sända två, ett ombud och en bisittare för ombudskostnaden .5) Lägg över
mandaten på distrikten istället för lokalföreningen så får fler möjlighet att bevista kongressen.
Fördelningen i primärt läge blir ändå att föreningarna skickar ombud enligt medlemsantal.
Att ändra stadgarna om mandatet. Att distrikten får mandatet istället för lokalföreningarna att sända
ombud till kongressen. Att distrikten får antal mandat som det finns lokalföreningar i distriktet.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
Bifalla motionen.
Rune Carlsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-11, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 403
Motionärerna sätter fingret på ett viktigt problem. Vid HRFs kongress 2012 var det ett 60-tal
ombudsplatser som stod tomma. Det innebär att cirka 25 procent av förbundets föreningar av olika
anledningar inte sände något ombud till kongressen.
Den lösning som motionärerna presenterar är emellertid inte problemfri. Förslaget är att distrikten
tar över ansvaret för de ombudsplatser som ”blir över” när vissa föreningar väljer att inte utse
kongressombud. Men vem representerar dessa delegater? De föreningar där de är medlemmar?
Eller de föreningar som inte utsett en egen medlem som ombud? Eller ingen förening alls?
Eftersom HRFs nuvarande stadgar bygger på att den yttersta beslutanderätten i organisationen
ligger hos föreningarna behöver dessa frågeställningar behandlas med stort allvar.
I det förslag till nytt Handlingsprogram som förbundsstyrelsen lägger fram föreslås att förbundet
under den kommande kongressperioden ”ska utreda hur HRFs kongresser kan utvecklas i
framtiden”.
Det är förbundsstyrelsens uppfattning att den fråga motionären aktualiserar utgör en del i denna
större problematik och med fördel kan bli en del i den kommande diskussionen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 403 besvarad

ID1082

Motion nummer 404

Område:

Motion angående motioner §5.7

Stadgar

HRF Stockholm, Stockholm
Motivering

I denna paragraf står det bland annat följande:
”Motioner som kan väckas av medlem ska insändas till förbundet av föreningen med uppgift om det
beslut som fattats av föreningsmötet.
Föreningen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att in sända den som enskild eller avslå
den. I det fall motionen avslås, har medlem rätt att insända den som enskild. Föreningens beslut ska
bifogas motionen.”
Detta betyder att medlem inte kan skicka in motionen direkt till förbundet, utan den måste först
behandlas på ett föreningsmöte. Detta utestänger möjligheten för direktanslutna medlemmar att skicka
in motioner till kongressen. Likaså utestänger det möjligheten för medlem i föreningen att skicka in en
motion direkt till kongressen.
Om vi vill vara en modern organisation som skal attrahera ungdomar, yrkesverksamma (och naturligtvis
även äldre), så måste vi ta bort de hierarkiska strukturer som präglar många folkrörelseorganisationer
(inklusive HRF).

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
denna paragraf formuleras om så att det blir möjligt att skicka motioner direkt till kongressen
utan att de först skall behandlas på föreningsmöte.
Ulf Olsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-26, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 404
Förbundsstyrelsen anser det rimligt att öppna möjligheten för samtliga medlemmar att sända in
motioner direkt till förbundet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 404
med förbundsstyrelsens förslag till följande text under paragraf 5.7 ”Motioner”: ”Motioner
avsedda att behandlas av kongressen ska sändas till förbundet senast sex månader före
kongressen. Motioner kan väckas av enskild medlem, förening och distrikt. Motioner som
väcks av medlem i en förening kan sändas direkt till förbundet eller behandlas av
föreningsstyrelsen, som då antingen kan anta motionen som sin egen eller avslå den.”

ID1083

Motion nummer 405

Område:

Motion angående §5.8 Nomineringsrätt

Stadgar

HRF Stockholm, Stockholm
Motivering

En valberedning har att bereda inkomna nomineringar till styrelse och andra poster. Sedvanlig praxis i
många ideella organisationer är att valberedningen också har rätt att själv nominera personer till
styrelse och andra poster.
I § 5.8 står det följande: ”Nomineringsrätt till förbundsstyrelse och övriga uppdrag vid kongresser
tillkommer HRFs föreningar.”
I §8 som reglerar valberedningens arbete, står det ingenting om att även valberedningen har
nomineringsrätt. Inte heller står det någonting om detta i anvisningarna till stadgarna.
Så som §5.8 är formulerad så innebär det faktiskt att det bara är föreningar som har nomineringsrätt!

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
det på lämpligt sätt antingen i §5.8 eller §8, alternativt i anvisningarna till stadgarna,
förtydligas att även valberedningen har nomineringsrätt.
Ulf Olsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-26, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 405
Såsom Förbundsstadgarnas paragraf 5.8 nu är skriven, kan det uppfattas som att endast
föreningarna har nomineringsrätt. Det bör förtydligas att även valberedningen har nomineringsrätt något som genom åren har varit praxis inom HRF på alla nivåer.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 405
med förbundsstyrelsens förslag att texten under Förbundsstadgarnas paragraf 5.8
”Nomineringsrätt” ska lyda: ”Nomineringsrätt till förbundsstyrelse och övriga uppdrag vid
kongresser tillkommer HRFs föreningar och den valberedning som kongressen har valt.”

ID1025

Motion nummer 406

Förbundets förslag till revidering av HRFs förbundsstadgar § 7.2
Ledamöter och andra deltagare
Östergötland
Område:
Stadgar
Motivering
Ärendet:
Förbundets förslag innebär att förbundsstyrelsen kan sakna vice ordförande under en period på sex
månader efter kongressen, vilket inte är acceptabelt, eftersom förbundsstyrelsen kommer att sakna
ordförande om det händer något med den valda ordföranden.
Förbundets förslag kan även innebära att HRF måste sammankalla till en ny kongress för att välja en
ny ordförande.
Åtgärden:
Förbundet återkallar den föreslagna revideringen i § 7.2.
I § 7.2 andra stycket föreslås att texten kompletteras enligt nedan:
Ordförande, vice ordförande och kassör väljs särskilt.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
förbundet återkallar den föreslagna revideringen i § 7.2.
att
i § 7.2 andra stycket får ny skrivning:
Ordförande, vice ordförande och kassör väljs särskilt.
Jan-Erik Asp
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 406
HRF har idag inte i stadgarna reglerat frågan om en vice ordförande i förbundet. Det är en brist,
bland annat av skäl som anges i motionen.
I det stadgeförslag som läggs fram för kongressen föreslår förbundsstyrelsen därför att en ny
skrivning införs som säger att senast sex månader efter kongressen ska förbundsstyrelsen ha
utsett en vice ordförande för HRF.
Motionärerna vill gå ett steg längre och förespråkar att en vice ordförande ska väljas på
kongressen. Förbundsstyrelsen har även övervägt denna möjlighet, men fastnat för den ovan
nämnda lösningen. Ett motiv för detta är att det är önskvärt med en jämn könsfördelning mellan
förbundets två främsta företrädare. Eftersom det inte är givet att valberedningens
ordförandekandidat är den kongressen väljer till ny ordförande går det inte heller att säkerställa att
ett valberedningsförslag till vice ordförande uppfyller HRFs strävan efter jämn könsfördelning.
Det är också viktigt att det finns en fungerande personkemi mellan ordförande och vice ordförande
för att säkerställa att samarbetet dem emellan blir smidigt och välfungerande. Även detta talar för
att en vice ordförande utses vid senare tillfälle än ordföranden

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 406

''
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ID1067

Motion nummer 407

Öka föreningarnas medlemsantal genom fokusering på
intressegruppernas verksamhet
Östergötland
Område:
Stadgar
Motivering
Ärendet:
För att vända den negativa trenden på medlemsantalet i föreningarna samt att åldersstrukturen hos
medlemmarna är mycket hög, föreslås en fokusering på intressegrupperna.
De som i framtiden söker medlemskap i en förening, gör detta på grund av sin hörselskada och med
stor sannolikhet för att komma i kontakt med andra medlemmar som har samma typ av hörselskada.
Om HRF på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå profilerar intressegruppernas verksamheter,
kommer med mycket stor sannolikhet medlemsantalet och verksamheterna i föreningarna att markant
öka, vilket är en förutsättning för HRFs överlevnad med avseende på det negativa medlemsflödet.
Åtgärden:
Förslaget innebär att normalstadgar för distrikt § D1. Uppdrag, kompletteras i 4:e punktsatsen med
ordet leda (lika som i 3:e punktsatsen).

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
ändra HRFs normalstadgar för distrikt § D1. Uppdrag och 4:e punktsatsen till:
• att leda, samordna och stödja olika intressegruppers behov av verksamhet och i de former
intressegruppen finner lämpligt.
Bo-Göran Ahl
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 407
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att verksamhet för olika intressegrupper är mycket
viktig och kan bidra till att göra HRF attraktivt för presumtiva medlemmar.
Förbundsstyrelsen ser gärna att distrikt har ambitionen att leda intressegruppernas verksamhet
inom distriktet. Dock vill förbundsstyrelsen inte stadga detta eftersom distrikten ser mycket olika ut,
vad gäller personella och ekonomiska resurser, antal föreningar och medlemmar. Dessa
förutsättningar kan också variera över tid för ett och samma distrikt. I en del distrikt är det svårt att
finna medlemmar som är beredda att ta förtroendeuppdrag. Om distriktens obligatoriska uppgifter
ökar kan detta försvåras ytterligare.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 407

ID1072

Motion nummer 408

Område:

Styrelseutbildning för föreningsstyrelser

Stadgar

HRF Malmö, Skåne
Motivering

Förbundet anordnar idag en förbundskurs för styrelsemedlemmar i förenings- och distriktsstyrelser
nästan varje år. Dessa kurser är mycket uppskattade av de som lyckas komma med på dessa kurser.
Behovet av denna typ av utbildning är, och kommer även i framtiden, att vara mycket större än vad
förbundet erbjuder. Vi anser därför att distrikten ska erbjuda motsvarande utbildning till distriktets
föreningar.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
stadgarnas § D1. kompletteras med en ny punkt som lyder: Distriktets uppdrag inom sitt
område är att genomföra styrelseutbildning motsvarande förbundets förbundskurser för
föreningarnas styrelsemedlemmar när behov för detta uppstår.
Thomas Appelqvist
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-12, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 408
Förbundsstyrelsen ser positivt på att motionären ser behovet av utbildning för föreningarnas
styrelseledamöter. Ett av distriktets uppdrag, enligt stadgarnas paragraf D1, är redan i dag ”att
leda, samordna och utveckla påverkans-, organisations-, studie- och informationsverksamhet inom
distriktet.” Att anordna utbildningar likt förbundskurserna är dock ett stort åtagande som kräver
omfattande planering och resurser av olika slag. Förbundsstyrelsen vill inte ålägga varje distrikt ett
sådant åtagande genom att stadga det som ett nödvändigt uppdrag. Distrikten ser olika ut vad
gäller personella och ekonomiska resurser.
Satsning på utbildning finns med i förbundsstyrelsens förslag till nytt handlingsprogram, mål F.3,
där förbundet enligt förslaget ska ta fram en utbildningsplattform. Distrikt och föreningar kan också
med fördel anordna utbildningar i samverkan med studieförbund som har kompetens om
kursverksamhet och studiematerial om de olika företroendeuppdragen och styrelsearbetet i helhet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 408

ID1006

Motion nummer 409

Område:

Sekreterare

Stadgar

Västernorrland
Motivering
Till Hörselskadades Riksförbund
Box 6605 11384 Stockholm
Motions: Sekreterare

I HRF-s stadgar står det att distrikt och föreningar skall ha Ordförande och kassör men inte
sekreterare.
Vid konstituering brukar sekreterare väljas.
Men vad gör man om ingen i styrelsen vill vara sekreterare.
Detta inträffade i vår förening ( Ånge ) följden blev att vi måste anlita en extern person till sekreterare.
Vår förening anser att sekreteraren är lika viktig som ordf./kassör i distrikt och föreningar.
Med hänvisning av detta föreslår vi att stadgarna ändras till att vid årsmöte med distrikt och föreningar
välja förutom ordförande och kassör även sekreterare.
Sekreteraren har en mycket viktigt uppdrag och ansvarar för beslut och dokumentation i distrikt och
föreningar.
Ånge 2015 04 18 Styrelsen
Gm/ Martin Westin
Förslag: Att i D 5.2 och F 5.2 Ändra till att sekreterare skall väljas på årsmöten i distrikt och förenngar.
HRF västernorrland har vid sitt årsmöte 2015 behandlat motion från Ånge Lokalavdelning angående
val av sekreterare (att väljas vid distrikt och lokalförengars årsmöte).
HRF distriktet har tillstyrkt motionen i sin helhet, samt beslutat överlämna den till 2016 år
förbundskongress.
Örnsköldsvik 2015 10 25
Susanne Gärtner
Ordf.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
Sekreterare väljes på Årsmötet i distrikt och föreningar
Martin westin
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-25, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 409
Det förslag till reviderade stadgar som förbundsstyrelsen lägger fram för kongressen innebär att
de formella krav som ställs på en föreningsstyrelse minskas. Detta ska bland annat ses mot
bakgrund av att det är alltför vanligt att föreningar upplöses därför att en valberedning inte kan
hitta personer villiga att ta på sig styrelseuppdrag. Ett problem som också distriktens
valberedningar ofta brottas med.
Motionens förslag att det ska krävas årsmötesvald sekreterare för att en föreningsstyrelse ska
kunna konstitueras vore ett steg i andra riktningen. Förbundsstyrelsen har förståelse för de
problem som motionären pekar på, men motsätter sig ändå den föreslagna skärpningen av
stadgarnas krav på föreningsstyrelser. Ett bättre alternativ är att, när så är nödvändigt, minska
ambitionsnivån på protokollen och nöja sig med ett kort beslutsprotokoll i punktform eller enkla
mötesanteckningar.
En verksam styrelse med mycket enkelt protokollförda möten är trots allt betydligt bättre än
ingen verksam styrelse alls.
Samtidigt vill förbundsstyrelsen betona att det förslag till stadgar som läggs fram för kongressen
inte på något sätt hindrar den förening som önskar välja sekreterare på årsmötet från att göra
så.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 409

ID1026

Motion nummer 410

Förbundets förslag till revidering av HRFs normalstadgar för
föreningar § F2.1 Förening
Östergötland
Område:
Stadgar
Motivering
Ärendet:
Förbundets förslag innebär att HRF öppnar för enklare regler för att bilda nya föreningar på lokal och
regional nivå av personer som delar intressen utifrån medlemskategori, vilket kan med stor sannolikhet
vara en dålig lösning för HRF i framtiden.
Det finns flera funktionshindersorganisationer som har gjort på motsvarande sätt som förbundets
förslag, vilket har resulterat i att de nya föreningarna efter en tid har bildat egna huvudorganisationer
och även skapat ett dåligt samarbete med den tidigare moderorganisationen.
Eftersom den föreslagna revideringen har stor betydelse för hela HRFs organisation, bör förbundet ta
fram en konsekvensanalys.
Åtgärden:
Förbundet återkallar den föreslagna revideringen i § F2.1, samt att förbundet tar fram en
konsekvensanalys.
Konsekvensanalysen bör tas fram och presenteras före HRFs kongress 2020.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
förbundet återkallar den föreslagna revideringen i § F2.1,
att
förbundet före HRFs kongress 2020 tar fram en konsekvensanalys och föreslår eventuella
förändringar i § F2.1 till HRFs kongress 2020.
Jan-Erik Asp
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 410
HRF har under den gångna kongressperioden upplevt en nedgång i antalet medlemmar. Att bryta
denna trend blir en viktig uppgift för förbundet under kommande år.
För att lyckas med detta krävs lyhördhet för de förändringar i synen på traditionellt
organisationsarbete som sker i samhället och inte vara rädd för att prova nya organisations- och
arbetsformer. Det är i detta ljus som förbundsstyrelsens förslag ska ses. Ambitionen är att
människor som annars inte skulle ha varit aktiva i förbundet att bli det om HRF-medlemskap kan
kombineras med annat intresse, exempelvis sport eller kultur.
Motionären hävdar att detta i andra funktionshindersorganisationer lett till splittring och att nya
huvudorganisationer bildats. Det är inte riktigt, förmodligen har motionären blandat samma den typ
av föreningar som här åsyftas med föreningar där medlemskap bygger på en gemensam diagnos.
Föreningar byggda på att medlemmarna har samma diagnos när det gäller hörselskada har
emellertid funnits länge inom HRF och den positiva roll de kan spela för förbundet har inte
ifrågasatts. Det är inte heller förbundsstyrelsens vilja att de förändringar i stadgarna som
förbundsstyrelsen föreslår kongressen ska ändra villkoren för deras verksamhet.

Det har emellertid visat sig att uttrycket ”lokal eller regionalnivå” i paragraf F2.1 i förslaget till
stadgar vid några tillfällen tolkats som att förutsättningarna för föreningar som verkar på
intressegrund blir annorlunda än vad som är fallet idag. Eftersom detta inte är avsikten föreslår
förbundsstyrelsen att orden ”lokal och regional nivå” i denna paragraf ersätts med de begrepp som
används i de nuvarande stadgarna, nämligen ”kommun- eller länsnivå”.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 410
att andra meningen i stadgeförslagets paragraf F2.1 får följande lydelse: "En HRF-förening
kan också bildas av medlemmar på kommun- eller länsnivå, som delar intresse utifrån
medlemskategori, till exempel Menieres sjukdom eller att vara förälder till hörselskadade
barn, eller annat intresse såsom kultur och idrott."

ID1027

Motion nummer 411

Förbundets förslag till revidering av HRFs normalstadgar för
föreningar § F5.2 Ledamöter
Östergötland
Område:
Stadgar
Motivering
Ärendet:
Förbundets förslagna revidering av paragraf § F5.2, är ett avsteg från normal praxis när det gäller att
med fördel utse ordförande och kassör.
I tredje meningen föreslår förbundet att det är årsmötet som utser ordförande och kassör.
Vad gäller då om föreningen inte har någon ordförande och kassör enligt förbundets textförslag i andra
meningen?
För att en förening ska kunna erhålla bidrag från kommuner/region/ landsting är det normala kravet att
en förening ska ha en utsedd ordförande och kassör.
Om en förening har svårt att rekrytera en kassör, bör det finnas en möjlighet att köpa tjänsten externt.
Inom ett antal föreningar inom funktionshindersorganisationerna utförs kassörsfunktionen genom köpta
tjänster.
Åtgärden:
Att förbundet återkallar den föreslagna ändringen i första stycket.
För att en förening ska kunna ha en extern kassör, måste § F5.2 kompletteras med ny mening:
Föreningsstyrelsen ges möjlighet att köpa kassörsfunktionen.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
förbundet återkallar den föreslagna revideringen i § F5.2 första stycke,
att
paragraf § F5.2 utökas med ett tredje stycke och med texten:
Föreningsstyrelsen ges möjlighet att köpa kassörsfunktionen.
Jan-Erik Asp
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 411
Antalet föreningar i HRF minskar kontinuerligt. Den utvecklingen behöver brytas, och
förbundsstyrelsen menar att öppenhet för förändrade organisationsformer är en av flera åtgärder
som kan bidra till detta.
Att lokala valberedningar ofta har svårt att hitta personer som vill ta på sig uppdraget som
ordförande eller kassör är väl omvittnat. Finns förutsättningar att driva verksamheten vidare i en
nedläggningshotad förening utan att styrelsen har formell ordförande eller kassör så bör den
möjligheten tas tillvara. Likaså bör det vara möjligt för en föreningsstyrelse som vill bedriva arbetet
på ett mindre traditionellt sätt, exempelvis genom att låta funktionen som ordförande cirkulera bland
ledamöterna, att göra så.
Motionären påpekar att det oftast är nödvändigt med en kassör för att kunna erhålla kommunala
bidrag. Det är helt riktigt, och inget i förbundsstyrelsens förslag hindrar de föreningar som avser att
söka kommunala bidrag att välja en kassör. Det är också förbundsstyrelsens bedömning att det
stora flertalet föreningar även fortsättningsvis kommer att utse ordförande och kassör. Innebörden
av det framlagda förslaget är endast att göra det möjligt för de som inte kan eller vill göra detta att

arbeta på annat sätt.
I motionen framhålls också att föreningsstyrelse bör ges möjlighet att köpa kassörstjänster. Detta
är emellertid redan idag möjligt när det gäller det rena bokföringsarbetet. Det är emellertid endast
en vald kassör som i egenskap av förtroendevald kan bära det formella ansvaret för en förenings
ekonomi.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 411

ID1034

Motion nummer 412

Föreningsstyrelser bör kunna välja ordförande och kassör vid
konstituerande möte
Stockholm
Område:
Stadgar
Motivering
Undertecknade motionärer sitter i en valberedning. Vår erfarenhet, som vi delar med andra
valberedningar, är att det är svårt att värva folk till olika styrelseposter.
I många bostadsrättsföreningar har man infört nya stadgar, där årsmötet bara väljer ledamöter. Efter
årsmötet konstituerar styrelsen och beslutar vem som skall vara ordförande respektive kassör. På så
sätt kan man rotera ordförandeskapet under året om man så vill. En annan fördel är att man inte
behöver kalla till extra årsmöte för att välja ny ordförande om den nuvarande dör eller på annat sätt
hoppar av sitt uppdrag. Vi tror att denna modell också kan underlätta för valberedningar inom HRF att
värva folk till styrelsen.
I stadgeförslaget till kongressen står det följande (F5.2): ”Föreningsstyrelsen ska bestå av minst tre
ledamöter. Med fördel utses en ordförande och en kassör. Det är årsmötet som utser ordförande och
kassör.”
Vi vet inte hur vi skall tolka ordet ”fördel”. Betyder det att en styrelse inte behöver ha ordförande
och/eller kassör? Men om föreningen vill ha det så är det årsmötet som skall välja dem? Det utskickade
förslaget till anvisningar ger ingen vägledning.
Om det är så att det nya stadgeförslaget öppnar upp för att årsmötet bara behöver välja ledamöter, så
måste detta förtydligas i anvisningarna.
Om det nya stadgeförslaget ändå innebär att årsmötet skall välja ordförande och kassör, föreslår vi att
denna paragraf skrivs om i enlighet med vad som ovan framförts. Självklart skall det även i
fortsättningen vara möjligt att på årsmötet välja ordförande och/eller kassör, om valberedningen lyckas
hitta villiga kandidater till dessa poster.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
förbundsstyrelsen till kongressen antingen förtydligar anvisningarna eller lämnar förslag på ny
skrivning. Allt i syfte att det skall vara möjligt för årsmötet (om de så vill) att bara välja
ledamöter och att styrelsen internt på konstituerande möte beslutar vem som skall vara
ordförande resp kassör.
Jonas Sahlberg & Ulf Olsson, HRF Stockholm
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-11-18, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 412
Målsättningen med förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring vad gäller föreningars val av
ordförande och kassör är att vidga föreningarna handlingsfrihet. En förening ska inte behöva
läggas ner därför att ingen vill ta på sig de formella ordförande- eller kassörsposterna. Och de
föreningar som vill ska kunna välja mer informella former för att organisera styrelsearbetet.
Skrivningen att ”med fördel utses ordförande och kassör” innebär att denna lösning oftast är att
föredra, men att det är upp till föreningarna själva att besluta. Väljer förening att välja ordförande
och kassör ska detta enligt det framlagda stadgeförslaget ske på årsmöte, precis som
motionärerna påpekar.
De tankegångar motionärerna för fram ligger emellertid helt i linje med förbundsstyrelsens motiv för

de framförda ändringsförslagen. Motionens förslag om att ordförande och kassör om föreningen så
önskar ska kunna utses inom styrelsen ökar föreningarnas handlingsfrihet. Det kan också komma
att underlätta för lokala valberedningar att hitta personer villiga att låta sig väljas till
föreningsstyrelser.
Förbundsstyrelsen ställer sig dock tveksam till motionärens tankegång att rätten för styrelsen att
inom sig utse ordförande eller kassör ska begränsas till enbart det konstituerande styrelsemötet.
Det innebär att om en ordförande eller kassör på grund av sjukdom eller annan orsak lämnar sitt
uppdrag under verksamhetsåret så kan styrelsen inte inom sig utse ersättare. Dessutom förhindras
de styrelser som anser det bäst att exempelvis ordförandeposten roterar mellan
styrelseledamöterna att göra så. Förbundsstyrelsen anser därför att möjligheterna för en
föreningsstyrelse att inom sig utse ordförande och kassör bör gälla under hela verksamhetsåret,
inte endast vid styrelsens konstituerande sammanträde.
Samtidigt menar Förbundsstyrelsen att årsmötets roll som föreningens högsta beslutande instans
bör bevaras. Det ska därför krävas ett beslut på årsmötet för att föreningsstyrelsen ska ha rätt att
inom sig utse ordförande eller kassör.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 412
med tillägget att stadgarna, paragraf F5.2 får följande lydelse: ”Föreningsstyrelsen ska bestå av minst tre
ledamöter. Med fördel utses en ordförande och en kassör. Dessa väljs vid föreningens årsmöte eller, om
årsmötet så beslutar, så kan styrelsen inom sig utse ordförande och kassör.”

ID1002

Motion nummer 413

Område:

Motion angående föreningar som upplöses

Stadgar

Västerbotten
Motivering

Bakgrund
Under många år har snittåldern stigit bland HRF:s styrelse medlemmar vilket innebär att många
föreningar inte klarar av att bilda en fungerande styrelse. När styrelsen inte fungerar kan man i dag
lägga föreningen vilande i 2 år, men vad händer sen?
Medlemmen flyttas till någon annan förening inom distriktet. Men problemet är att de fortfarande vill ha
sina kontakter med distriktet.
De vill inte överföras till en lokal förening som de aldrig haft någon kontakt med. Detta önskemål är vad
våra medlemmar sagt när vi tvingats att lägga föreningen vilande, trots att vi försökt bilda en ny
styrelse
Förslag/Yrkande
Distrikts- styrelsen i Västerbotten ger kongressen i uppdrag att ta beslut om att medlemmar skall kunna
direktanslutas till distriktet.
Kongressbeslutet kan innehålla båda alternativen om inte detta går att genomföra, så bör beslut tas att
alternativ två (2) kan användas.
Dvs anslutningen kan göras enligt följande alternativ:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
(1) medlemmar ansluts direkt under distriktsstyrelsen.
att
(2) distriktet bildar en underavdelning där medlemmar ansluts, men där också distriktets AU
kan ingå i styrelsen.
Denna form av anslutning skall användas när en förening upphör och medlemmarna
uttryckligen önskar denna typ av anslutning.
De medlemmar som önskar ansluta sig till någon annan förening vid föreningens upplösning,
skall givetvis finnas kvar. Alternativ 2 är givetvis frivilligt.
Distriktsordf. Ingvar Holmberg tillsamman med AU
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-24, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 413
Förbundsstyrelsen förstår önskan att finna en lösning på den situation som motionären beskriver –
då medlemmar från upplöst förening inte vill gå över till någon annan förening i distriktet, men ändå
vara kvar under distriktet.
Revisorer har flera gånger påpekat att HRF har för många medlemskapskategorier. Att införa ännu
en kategori vore ur den synvinkeln olyckligt. Det har också visat sig att utomstående personer har
haft svårt att förstå vad benämningen direktmedlemskap innebär. Ibland fyller de då i både rutan
för medlemskap i förening och rutan för direktmedlemskap i förbundet, när de ansöker om
medlemskap i HRF. Det skulle bli ännu oklarare att ha direktmedlemskap såväl i distriktet som i
förbundet att välja på. Det är inte bra att ha medlemskap som behöver extra förklaringar.
Förbundsstyrelsen väger också in risken att direktmedlemskap i distrikt skulle kunna stimulera ett
medlemsflöde från föreningar till distrikt. Det är viktigt att främja föreningslivet med dess
intressepolitiska påverkansarbete och övriga verksamhet.
Medlemmar som går med i någon annan förening inom distriktet efter att deras hemförening har
upplösts, kan fortfarande delta i distriktets verksamhet. Det finns också idag möjlighet att bilda en
särskild förening under distriktet för medlemmar som inte vill gå med i någon annan av distriktets
föreningar. Distriktet kan i så fall stödja den föreningen vad gäller stadgade uppgifter, till exempel
ekonomisk redovisning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 413

