Styrelsen tycker att Organisationsutredningens förslag om att ta fram gemensamma stadgar för MÄNs
lokalföreningar är bra.
I dagsläget finns ingen förlaga för hur stadgarna ska se ut för en lokalgrupp som organiserar sig som ideell
förening. Önskemål har funnits länge om att få en mall att utgå ifrån vid bildandet av en ny lokalgrupp.
Förslag finns också om att låta de lokala stadgarna bli en del av stadgarna för riksorganisationen.
Det skulle underlätta mycket vid bildandet av en lokalgrupp/förening om de inte behöver forma sina egna
stadgar. Det ligger också i riksorganisationens intresse att ramarna är enhetliga och följer riksstadgarna.
I riksstadgarna idag står att: ”Lokalgrupper ingår som en del i MfJ:s organisation. Lokalgruppen arbetar i
enlighet med riksorganisationens ändamål, idéplattform och stadgar”. I de nuvarande lokala stadgarna
finns olika beskrivning av ändamålet, men andemeningen är lika. Styrelsen ser det som viktigt att alla delar
av organisationen har samma övergripande ändamålsparagraf. Vilket ger varje lokalförening frihet att
arbeta på det sätt de finner bäst utifrån sina förutsättningar på den ort där de är.
Organisationsutredningen har tittat på de olika lokalgruppernas stadgar och sett att lokalstadgarna har en
stor likhet, men viss skillnad finns. Styrelsen bedömer att denna skillnad inte är ett avgörande hinder för
att ta fram gemensamma stadgar för lokalföreningarna. Framtagandet av dessa stadgar kräver ett lyhört
arbete där samverkan med lokalgrupperna är mycket viktig, framförallt med de som nu är lokalföreningar.
Styrelsen tycker också att de gemensamma stadgarna ska ingå som en del i de nationella stadgarna. Är de
gemensamma så är det också gemensamt som vi fattar beslut om dem. Det innebär också mindre
föreningsadministration för lokalföreningarna. Tex att byta ut MfJ till MÄN kräver en massa extra lokala
årsmöten istället för att ta beslutet på nationell nivå.



Att årsmötet tar ett principbeslut om att vi ska införa gemensamma stadgar för alla
lokalföreningar inom MÄN.



Att dessa stadgar tas fram i samverkan med lokalgrupperna.



Att dessa stadgar ska ingå i de nationella stadgarna.



Att ett förslag till utformning av dessa stadgar tas fram i samband med det stadgearbete som ska
göras inför övergången till kongress vartannat år och läggs fram på årsmötet 2020.



Att detta förslag också innehåller ramar för existerande lokalföreningars övergång till de nya
gemensamma stadgarna.

