
Styrelsens propositioner
Till föreningsstämman 2017

1. Rollen verksamhetsledare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att föreningen ska ha en tydligare struktur för 
styrning enligt vedertagen bolagsordning, med en ordförande, en styrelse och en 
verksamhetsledare.

Föreningsstämma – handlar om medlemmarnas bästa
Styrelsemöte – handlar om vad föreningens ska göra
Verksamhetschef/kansli – handlar om hur föreningen ska göra det

2. Verksamhetsledning och förändringsprogram
Styrelsen äskar ett utrymme på 500 tkr i föreningens kapital för bidrag till finansiering av 
verksamhets- och förändringsledare för verksamhetsåret 2017. Utrymmet ska endast tas i 
anspråk om verkligt utfall vad gäller intäkter avviker från budget så att inte kostnaden för 
verksamhetsledning kan täckas.

3. Avveckling av aktivitetsbidragen
När beslutet om aktivitetsbidrag togs på föreningsstämman 2016 sattes en tidsram på tre år 
varefter modellen skulle utvärderas. Utfallet redan efter det första året visar emellertid att 
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bidraget inte lett till ett ökat antal aktiviteter och därmed inte heller till ett ökat medlemsantal. 
Styrelsen föreslår därför att beslutet rivs upp och att aktivitetsbidraget avvecklas.

4. Finansiering av videoutrustningar
Efterfrågan av att kunna följa aktiviteter virtuellt har ökat markant senaste året. Live streaming
är också en väsentlig del av erbjudandet i kompetenspaketen Meet&Learn och Read&Learn.

En lösning för enkel streaming har tagits fram till en kostnad av cirka 10 000 kr per station 
(laptop + Office 365 + Logitech ConferenceCam Connect). Styrelsen äskar därför ett utrymme
på 125 000 kr i föreningens kapital för centrala inköp av videoutrustningar. Investeringen ska 
täcka 10-12 stationer fördelade mellan kretsarna.

5. Ekonomisk buffert för kretsar och avdelningar
I och med övergången till de nya kompetenspaketen och den nya fördelningsnyckeln, finns en 
risk att kretsar eller avdelningar får en dipp i intäkterna under det första året. Det kan 
innebära att budgeterade åtaganden inte kan uppfyllas. För att säkra åtaganden ska kretsar 
kunna äska medel från en reservfond.

Styrelsen äskar därför ett utrymme i föreningens kapital för en reservfond på 300 tkr.

6. Finansiering av byte av varumärke
Byte av namn och varumärke kommer att innebära extraordinära kostnader för alla delar av 
koncernen. Det är kostnader som inte kan inrymmas i de lagda budgeterna.

Namnbytet och införandet av den nya logotypen är tänkt att starta 1 maj. Det är då viktigt att 
detta sker över hela koncernen samtidigt.

Styrelsen äskar därför ett utrymme i föreningens kapital på 200 tkr till en fond för byte av 
namn och logotyper. Fonden är enbart inte tänkt att vara till för att ändra i till exempel 
befintliga publikationer, foldrar, webbplatser, nyhetsbrev och roll-ups.
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