FÖRSLAG TILL
STADGEÄNDRING § 6
Riksstämma 2022
Dagordningspunkt 12.

Förslag till stadgeändring § 6
– från STFs styrelse till riksstämman
Bakgrundsbeskrivning
STF har flera olika styrande dokument, på flera olika nivåer. Gemensamt för de
styrande dokumenten är att de ska ge en inriktning och ram för hur STFs verksamhet
ska bedrivas. Högst upp i hierarkin av styrande dokument finns STFs stadgar och mer
specifikt så är det den s k ändamålsparagrafen som sätter tonen för STFs verksamhet.
För att tolka det som ändamålsparagrafen säger och sätta in det i en kontext påverkad av
en mängd omvärldsfaktorer har under åren en rad andra styrdokument arbetats fram. Ett
av dessa styrdokument uppdateras vartannat år och beslutas av STFs riksstämma.
Dokumentet går under namnet verksamhetsinriktning och beskrivs på följande sätt:
”Verksamhetsinriktningen utgår från ändamålsparagrafen i STFs stadgar och pekar ut
en riktning för STFs verksamhet. Styrelsen ska utifrån verksamhetsinriktningen årligen
fastställa en verksamhetsplan och budget och på så sätt ge direktiv till ledningen.”
För ett antal år sedan upplevde styrelse och ledning att det saknades ett lite mer
långsiktigt perspektiv bland STFs styrdokument och flera i organisationen efterfrågade
en mer långsiktigt målbild än det tvåårsperspektiv som presenterades i
verksamhetsinriktningen. Under 2016 arbetades därför ett nytt styrdokument fram.
Detta fick namnet Målbild 2025 och antogs av STFs styrelse. Denna målbild har gått i
linje med de verksamhetsinriktningar som riksstämman fattat beslut om.
Förslag till förändring
Under det framtidsarbete som drivits under 2021 och som bl a hade sitt ursprung i en
motion till riksstämman 2020 har styrelsen reflekterat en hel del över STFs styrande
dokument och har efter dialog runt om i organisationen och mycket diskussion landat i
följande insikter:
-

Framtidsarbetet har mynnat ut i ett förslag till en ny långsiktig målbild för STF
och den rätta beslutsnivån för denna typ av långsiktigt styrdokument är STFs
riksstämma.

-

Två år är ett väldigt kort tidsperspektiv för verksamhetens högsta styrande
dokument (utöver stadgarna), d v s dagens verksamhetsinriktning.

Enligt STFs stadgar § 6 Riksstämman ska styrelsen lägga förslag på en två-årig
verksamhetsinriktning, som stämman ska behandla och godkänna. Nuvarande
formulering lyder:
-

framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av styrelsens
förslag till verksamhetsinriktning för de två närmast följande kalenderåren.

Styrelsen är av uppfattningen att STFs riksstämma bör fatta beslut om ett långsiktigt
övergripande styrdokument för STF och att det är detta som bör regleras i vår stadga,
snarare än en två-årig verksamhetsinriktning. Dokumentet ska ge en tydlig ram, men
ändå skapa handlingsfrihet att fånga upp möjligheter längs med vägen och hantera
snabba förändringar i omvärlden. Det ska peka ut en riktning utan att för den skull bli
för detaljerat. Tidsperspektivet för dokumentet bör vara minst 5 år.
För att säkerställa att riksstämman ges möjlighet att följa hur verksamheten utvecklas i
enlighet med det långsiktiga styrdokumentet och göra ev uppdateringar av detsamma är
det styrelsens mening att Riksstämmans dagordning alltid ska innehålla en punkt där
det långsiktiga styrdokumentet behandlas. Ordet behandling kan vissa år betyda att
stämman antar dokumentet, justerar dokumentet (om ett sådant förslag läggs fram till
stämman), får en uppföljning av dokumentets efterlevnad eller bara noterar dokumentet.
Ett långsiktigt övergripande styrdokument som beslutas av stämman kan sedan brytas
ned i olika delstrategier och planer som STFs styrelse kan fatta beslut om. I dessa
dokument kan styrningen gå ner på en mer detaljerad och specifik nivå, t ex i form av
kvantitativa mål.
Till stämman 2022 lägger STFs styrelse fram ett förslag om en visionär målbild för
STF. Detta är ett förslag till nytt övergripande långsiktigt dokument. För att skapa en
flexibilitet kring namn och form för framtida styrdokument föreslår styrelsen att det ord
som används i stadgan är övergripande långsiktigt dokument.
Med anledning av ovan föreslår STFs styrelse riksstämman att besluta
-

att punkten ”framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av
styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för de två närmast följande
kalenderåren” i § 6 Riksstämman i STFs stadgar ändras till ”behandling av
långsiktigt övergripande styrdokument för STF”

-

att, under förutsättning att två tredjedels majoritet röstar ja till styrelsens förslag
om stadgeändring, beslutet ska anses vara omedelbart justerat.

