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Förslag till nya stadgar: Förbundsrådet ersätter Kongressen
Bakgrund
På förbundsrådet 2016 beslutades att ett förslag om att avskaffa Koloniträdgårdsförbundets kongress
ska läggas fram vid kongressen i augusti 2017. Förslaget att avskaffa kongressen skickades hösten
2015 ut på remiss till alla regioner och i remissvaren var alla utom en region positiva till ett
avskaffande. Förslaget innebär att Förbundsrådet tar över rollen som högsta beslutande organ.
Orsakerna till att förbundsstyrelsen tagit initiativ till att avskaffa kongressen är flera:
 Genom att flytta alla beslut till ett årligt organ skulle beslutsprocesserna bli snabbare och
förbundet bli mer handlingskraftigt genom att viktiga beslut kan tas med bara ett års
mellanrum. Över tiden har också allt fler beslut flyttats till det årliga förbundsrådet, som
beslut om resultat- och balansräkning och medlemsavgifter.
 Det är kostsamt, i både tid och pengar, att organisera en kongress.
 För de förtroendevalda uppfattas fyra år som långa mandatperioder. Det är lättare att ta på
sig två år i taget.
 Tilläggas kan också att många andra stora ideella organisationer som Riksförbundet Svensk
trädgård, Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet alla har årliga möten som högsta
beslutande instans.
Så här fungerar det idag i korthet
Kongressen är idag förbundets högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Alla förbundets
medlemsföreningar har rätt att skicka ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar till kongressen.
Kostnaden för deltagande ombud betalar föreningen. Antalet ombud från föreningar var 82 (av 117
röstberättigade) vid kongressen i Stockholm 2009 och 57 (av 92 röstberättigade) vid kongressen i
Karlstad 2013. Till kongressen kommer också förbundsrådet, förbundsstyrelsen och ordinarie
revisorer, alla med rösträtt, samt valberedningen, utan rösträtt. De motioner som behandlas på
kongressen kan komma från enskilda medlemmar, föreningar eller regioner.
Det som i huvudsak beslutas på kongressen idag är val av ny styrelse, revisorer och valberedning,
beslut om verksamhetsplan för fyra år, ändring av stadgar, arvoden samt behandling av motioner och
förslag.
Förbundsrådet hålls varje år och är beslutande organ mellan kongresserna. Förbundets regioner har
idag rätt att utse en ledamot per påbörjat 1000-tal medlemmar i regionen. Till förbundsrådet
kommer även förbundsstyrelsen och ordinarie revisorer, alla med rösträtt, samt valberedningen,
utan rösträtt. Ingen motionsprocess finns idag till förbundsrådet.
På förbundsrådet beslutas resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse och styrelsens
ansvarsfrihet, verksamhetsplan för kommande år och budget för att nämna de viktigaste punkterna.
Förslag: Förbundsråd och ett regionforum
Utgångspunkten är att det årliga förbundsrådet blir högsta beslutande organ och att alla beslut tas
vid ett och samma tillfälle. Varje förbundsråd ska föregås av en motionsprocess.
Förbundsrådet kompletteras dessutom med ett årligt regionforum; ett diskussionsforum där
regionordförande eller annan representant från respektive region kan diskutera aktuella frågor med
förbundssekreteraren, ordföranden och sinsemellan. Mer om detta längre fram.
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Förbundsrådet som högsta beslutande organ
Förbundsrådet ska äga rum före april månads utgång varje år. Allmän kallelse ska gå ut senast i maj
året före till samtliga medlemsföreningar och regioner samt publiceras i Koloniträdgården som
kommer ut i maj, så att alla som vill har tid på sig att lämna in motioner.
Deltagare med rösträtt på det nya förbundsrådet föreslås vara
a) Förbundsstyrelsen
b) 2 ledamöter per region
c) Ytterligare en ledamot per region per tvåtusental medlemmar (obs, fullbordat 2000-tal)
d) Ordinarie revisorer
Totalt skulle det idag bli 11 + 32 + 6 + 2 = 51 ledamöter. Punkt c) skulle beröra FSSK, Region Södra,
FGK och region Östra.
Att i grunden ha två representanter per region bedöms ge en starkare representation av varje region
och dess föreningar på själva förbundsrådet, men även vad gäller kommunikationen tillbaka till
föreningarna från förbundsrådet och förbundet. De stora regionerna får även fortsättningsvis flest
ledamöter eftersom de får ytterligare en ledamot per fullbordat tvåtusental medlemmar. Däremot
försvinner föreningarnas möjlighet att själva skicka ombud direkt till högsta beslutande organ inom
förbundet.
Samtidigt som antalet ledamöter på förbundsrådet ökar jämfört med idag, har styrelsen velat hitta
en princip för antalet mandat och fördelningen av dessa som håller antalet ledamöter på en nivå som
inte ökar kostnaderna för detta årliga möte alltför mycket. Nedläggningen av kongressen ska spara
pengar totalt sett och kostnaderna ska inte flyttas till förbundsrådet.
Valberedningen deltar utan rösträtt.
Kallelse till alla utsedda deltagare skickas ut minst två månader före mötet. Dagordning och
handlingar skickas ut senast tre veckor före.
På förbundsrådet ska följande behandlas (urval av de viktigaste punkterna)
- Verksamhetsberättelse
- Resultat- och balansräkning
- Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet
- Redovisning av budget och verksamhetsplan fastställd av förbundsstyrelsen
- Val av styrelse
- Val av revisorer, stadgekommitté, arvodeskommitté och valberedning
- Arvoden
- Ändringar av stadgar
- Motioner och förslag
Styrelseledamöterna inklusive ordföranden väljs på två år med växelvis avgång.
Motioner och förslag
 Senast 1 augusti året före förbundsrådet ska enskilda medlemmar kunna lämna motioner till
förbundsrådet till sin föreningsstyrelse.
 Senast 1 oktober ska föreningarna lämna över sina motioner till regionstyrelsen.
 Senast 1 november ska regionerna skicka regionens motioner till förbundsstyrelsen.
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Senast två månader före nästa förbundsråd ska förbundsstyrelsen skicka ut information om
inkomna motioner och förslag från styrelsen till alla föreningar.

Förändringarna som ett avskaffande av kongressen innebär är inskrivna i förslaget till nya
förbundsstadgar som också bifogas detta utskick.
Ett avskaffande av kongressen på kongressen 12-13 augusti 2017 skulle medföra att motionstiden för
enskilda medlemmar redan gått ut. Därför föreslås en övergångslösning där motionstiden för
enskilda medlemmar förlängs till 15 september.
Ett förslag på nya stadgar där kongressen är borttagen och ersatt med ett nytt förbundsråd enligt
ovan kommer att behandlas på förbundsrådet 8-9 april 2017 och därefter i en slutlig version tas upp
för beslut på kongressen 12-13 augusti 2017.

Regionforum
I november 2016 hölls en regionordförandekonferens i Stockholm. Detta möte är en första test av
det som föreslås bli ett årligt återkommande möte mellan förbundets regioner, förbundssekreteraren och förbundsordförande. Eftersom ”regionordförandekonferens” är ett väldigt långt
ord, föreslås ”regionforum” som namn på detta möte.
Regionforum är tänkt att vara ett återkommande tillfälle för diskussioner, inspiration och utbyte av
idéer och erfarenheter. Det kan handla om aktuella frågor från kansli, förbundsstyrelse eller från
regioner och föreningar. Föreläsare utifrån skulle kunna bjudas in som en punkt på programmet. Det
här ska vara ett möte där man både kan få säga sitt och höra något nytt.
Syftet är att skapa ett bra tillfälle för kommunikation och utbyte som en del i arbetet med att
vidareutveckla förbundet och behandla aktuella frågor. Regionforumet får också en beredande roll
vilket ger deltagarna möjligheter att påverka i olika ärenden.
Resultatet från diskussionerna på ett regionforum kan bli input till förbundsstyrelsen o/e
regionstyrelserna i olika frågor och därigenom vidare till medlemsföreningarna. Frågorna som tas
upp kan komma från alla delar av förbundet.
Till regionforum kallas regionordförande, men regionen kan välja att skicka en annan representant.
Organisatör är förbundssekreteraren som sätter programmet.
Regionforum är för närvarande inte tänkt att skrivas in i stadgarna.

