Årsmötet 2018 beslutade om att genomföra en organisationsutredning för att utveckla organisationen
Män. Utredningen skulle ha fokus på att Skapa en inkluderande medlemsorganisation och Stärka den
interna idédebatten. En idé som kommit fram i utredningen är att ersätta årsmöten varje år med en
kongress vartannat år i syfte att öka medlemmarnas delaktighet i idédebatt och utveckling av
organisationen. Därför lägger styrelsen fram en särskild proposition till årsmötet för beslut om att införa
kongresser vartannat år i MÄN.
Styrelsen har haft en arbetsgrupp som har arbetat vidare med idén om en kongress och med målet att öka
medlemmarnas delaktighet i organisationens strategiska utveckling och en starkare koppling till
organisationens olika verksamheter.

Hittills har medlemmarna tagit beslut på årsmötena om en verksamhetsplan för samma år som årsmötet.
En del av verksamheten har redan genomförts och en del är pågående. Verksamhetsplanen består
huvudsakligen av projektverksamhet som redan är fastlagd för året när det gäller mål, budget och
finansiärer. Det är svårt att föreslå några större ändringar eller inkludera medlemmars och lokalgruppers
delaktighet i pågående projektverksamhet och med en så kortsiktig plan som bara omfattar ett år.
Vi föreslår att årsmötet 2019 beslutar att införa en kongress vartannat år med start 2021 som det högsta
beslutande organet i MÄN. Medlemmarna kommer inför och på kongressen att diskutera och besluta om
en strategi (nuvarande löper 2018-2022) med delmål och inriktning för MÄNs hela verksamhet.
Projektfinansiering för olika delar av verksamheten kommer sedan sökas och genomföras inom ramen för
den aktuella tidsperioden. Lokalgrupperna kommer kunna bidra till de gemensamma målsättningarna
genom att söka lokalt finansierade projekt eller lokalt stöd för sin verksamhet.
Fokus kommer genom detta att flyttas från en kanslitung och kortsiktig verksamhetsplan till samskapade
målsättningar på lite längre sikt som tydligare bygger på medlemmars och lokalgruppers tankar om MÄNs
utveckling. Arbetet med samtalsgrupper runt om i landet i samarbete med lokalgrupperna är ett exempel
på verksamhet som inkluderar lokalgrupperna tydligare. Det kan bli många fler om vi planerar detta
tillsammans.
Med en diskussion kring organisationens utveckling som omfattar en lite längre tidsperiod tror vi att det
kan bli lättare att ta fram djärvare förslag på förändringar både när det gäller gemensam inriktning för hela
verksamheten, nya målgrupper och organisationsförändringar som kommer ta tid att genomföra.
För att kunna följa upp de strategiska målen finns det ett stort behov av att upprätta ett resultatramverk
och uppföljningssystem för föreningen som tydliggör kopplingen mellan föreningens olika delar och hur
dessa bidrar till de samlade övergripande målen, samt tydlighet kring ansvarsförhållanden för olika delar av
verksamheten. Detta behöver finnas på plats inför den första kongressen 2021. Styrelsen kommer
presentera en för perioden samlad resultatrapport för hur verksamheten bidrar till att uppnå målen i
strategin på varje kongress.
Det är kongressen som kommer att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för de två senaste åren sedan
förra kongressen då styrelsen valdes. Styrelsen fattar beslut om årliga verksamhetsplaner och budgetar och
presenterar likaså årlig verksamhetsberättelse, bokslut och förvaltningsberättelse. De auktoriserade

revisorerna som MÄN anlitar granskar årsredovisningen dvs förvaltningsberättelsen och bokslutet varje år.
Förenings/verksamhetsrevisorerna kommer granska att styrelsen följer beslutade årliga planer och budget
och avge en rapport om detta. Revisorerna kommer också att presentera en sammanfattande redovisning
av de två senaste årsredovisningarna på varje kongress och föreslå eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
Om revisorerna finner det nödvändigt pga av att de finner stora avvikelser eller ekonomisk misskötsel
eller oegentligheter kan förenings/verksamhetsrevisorerna kalla till extrakongress.
Det finns en del frågor som styrelsen som väljs på årsmötet 2019 måste ta fram förslag kring:

-

Det krävs stadgeförändringar vid beslut om kongress. De kommer ingå som en del i den
helhetsöversyn och förslag på nya stadgar som styrelsen kommer att arbeta fram efter beslut på
årsmötet 2019

-

Styrelsen behöver utarbeta ett förslag på hur processer, arbetssätt och ansvarsfördelning mellan
styrelse, kansli, revisorer och medlemmar/lokalgrupper skall se ut över en längre tidsperiod med
kongresser vartannat år.

-

Styrelsen får i uppdrag att undersöka hur andra organisationer som har kongresser vartannat år
har säkrat den demokratiska kontrollen av styrelsens arbete under de två åren mellan
kongresserna. I organisationsutredningsförslaget föreslås ett samordningsnätverk i MÄN.
Styrelsen undersöker om det är lämpligt att istället föreslå en ordförandekonferens som är
rådgivande för årliga verksamhetsplaner och som tar del av revisorernas årliga rapporter för att
öka den demokratiska kontrollen mellan kongresserna.

Styrelsen yrkar på att årsmötet 2019 beslutar om:



att MÄN ersätter de årliga årsmötna med en kongress vartannat år för att stärka medlemmarnas
deltagande i och utveckling av MÄNs strategiska arbete (huvudyrkande)

Om huvudyrkandet antas också följande tilläggsyrkanden:



att Mäns första kongress genomförs under 2021



att styrelsen ges i uppdrag att förbereda nya stadgeskrivningar som gäller kongress vartannat år
dvs som säkerställer ansvarsutkrävande, nya mandattider, slår fast längre tidsramar för ökat
medlemsinflytande och utreder eventuella oklarheter som en del av ett helhetsförslag till
stadgeförändringar som ska läggas fram på årsmötet 2020



att styrelsen tar fram ett förslag för beslut på årsmötet 2020 kring processer, arbetssätt, riktlinjer
och ansvarsfördelning inom Män som behöver förändras med kongresser vartannat år



att styrelsen tar fram ett förslag för att säkra den demokratiska kontrollen av styrelsen mellan
kongresserna genom att undersöka hur andra organisationer löst detta. Samt att också undersöka
om en ordförandekonferens är en möjlig lösning.



att det i det kommande stadgearbetet görs en översyn av tilldelningen av ombud till MÄNs högsta
beslutande organ.

