Motion
Interndemokrati - En fokusfråga för MÄN
Bakgrund
Under 2017 ökade antalet medlemmar i MÄN rejält och organisationen syns i allt större
utsträckning i media och debatt. Detta är givetvis enormt glädjande men det ställer också nya krav
på organisationens interna struktur och uppbyggnad. Stommen för MÄN är dess medlemmar och
deras engagemang lokalt fyller en väldigt viktig roll i organisationens arbete. På lokal nivå kan vi
påverka lokalpolitiken, nå ut till skolor och andra organisationer i strävan mot att uppfylla MÄNs
vision om ett samhälle fritt från våld. Lokala grupper och föreningar är också vitala för
rekryteringen av nya medlemmar.
Problemformulering och syfte:
Vi anser att det finns ett viktigt arbete i att se över lokala grupper och föreningars roll och syfte i
organisationen. I samband med att vi startade upp lokalföreningen MÄN Uppsala dök det upp ett
antal frågetecken där vi anser att förtydliganden från riks skulle behövas. Vi ser till exempel att
det finns problem med:
•

•
•
•

Vilka är medlemmar i lokalföreningen? - Det är otydligt vilket upptagningsområde
som lokalföreningar och lokalgrupper har. Vad gäller vid uteslutande av medlemmar
lokalt?
Kontakten med medlemmar - Kontaktuppgifter till medlemmarna behöver
kommuniceras ut enkelt och snabbt från riks
Att söka pengar - Äskningsprocessen behöver förtydligas och det behöver skapas en
ny/uppdaterad infomall för vad som gäller vid äskning.
Hemsidan - Vi ser gärna att lokalgrupper får en egen sida där man kan presentera sin
verksamhet och ha kontaktuppgifter. Tillgängligheten behöver ses över.

Vi ser dessa punkter som några att titta närmare på i arbetet med att fokusera på den interna
strukturen inom MÄN.
Vi yrkar:
Att årsmötet uppdrar åt styrelsen att se över den interna strukturen när det kommer till MÄNs
lokala grupper och föreningars funktion och syfte.
Att årsmötet uppdrar åt styrelsen att skapa riktlinjer som underlättar för lokala medlemmars
aktivism och engagemang i föreningen.
Undertecknare
Styrelsen MÄN Uppsala

