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Registrering: från kl 08.45 

Introduktion / föreningskunskap: från kl 09.20 

Möte: 10.00–18.00       

Plats: Scandic Star Lund 

Dagordning 
1 Årsmötet öppnas av Peder Jonsson  

2 Hälsning från Sonny Månsson, Landchef Afghanistan 

3 Upprättande av röstlängd 

4 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning 

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6 Godkännande av dagordning 

7 Mötesordning samt val av valberedningskommitté 

8 Senaste klockslag för nominering till styrelsen och valberedning  

9 Val av 2 justerare, tillika rösträknare, som med mötesordförande justerar årsmötets protokoll  

10 Styrelseordföranden sammanfattar 2018   

11 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med ekonomiska redovisningar samt revisorernas 
berättelser  

12 Fastställande av resultat- och balansräkningar 

13 Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för verksamhetsåret  

14 Introduktion till åsiktstorget och lägesbeskrivning projektet Medlemsrörelse 2021 

Lunch 

15 Återsamling i plenum. Gruppindelning. 

16 Åsiktstorg 

a) Motioner 

b) Stadgeproposition 

Paus 

17 Motioner i plenum 

18 Föreningsstyrelsens förslag 

19 Medlemsavgiften och dess fördelning inom SAK för medlemmar i Sverige 

20 Eventuella ändringar i SAKs policy och strategidokument   

21 Val av styrelse: 

a) Val av vice ordförande på två år 

b) Val av 4 ordinarie ledamöter på två år  

c) Val av 2 suppleanter på ett år, samt ordningen i vilken de inträder  

22 Val av två ordinarie föreningsrevisorer och två suppleanter för 1 år 

23 Fastställande av valberedningens upphandling av auktoriserad revisor  

24 Val av ansvarig utgivare för Afghanistan-nytt  

25 Valberedning 

a) Fastställande av riktlinjer för valberedningens arbete 

b) Val av valberedningens ordförande samt fyra övriga ledamöter 

26 Solidaritetspriset 

27 Avtackning av styrelseledamöter  

28 Mötet avslutas
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Motioner 
 

Motion 1: Inför benämningen lokalförening 
 
Under drygt ett år har vi inom föreningen kritiskt granskat och diskuterat vår organisationsform. Efter att vi 

landat i att SAK ska fortsätta vara en ideell förening har diskussionen fokuserat på vår s.k. 

sverigeverksamhet, i synnerhet det lokala arbetets organisation, uppgifter och aktivitet/brist på aktivitet. 

SAK:s medlemsverksamhet är nu organiserat i Lokalkommittéer. Begreppet kommitté syftar vanligen på en 

grupp inom en större organisation som tillsätts för en viss uppgift. Lokalkommitté avser då i regel en grupp 

som har till uppgift att se till och ordna den större organisationens behov av lokaler för sin verksamhet. 

Jag menar att beteckningen lokalförening vore en något tydligare och mer ändamålsenlig beteckning på de 

organisationer som driver SAK:s lokala arbete. 

Jag föreslår att årsmötet beslutar 

att stryka benämningen lokalkommitté i sina stadgar och istället införa benämningen lokalförening. 

Tomas Jansson 
Ordf. SAK:s Lokalförening Göteborg 
 
 
 
Styrelsens svar 
I en tid då SAK arbetat och arbetar med att utvecklas som organisation lyfter denna motion upp en mycket 

relevant fråga.  Även om centralorganisationen går under namnet Svenska Afghanistankommittén ser 

styrelsen inga hinder för att de lokala föreningar, om viljan finns, ska kunna använda beteckningen 

”lokalföreningar”  

Även om förändringen kan anses som kosmetiskt så är det ett steg av flera för att sänka trösklarna för fler 

personer att hitta till vår verksamhet. Beteckningen ”lokalförening” ger enklare associationer och en 

vanligare beteckning än beteckningen ”kommitté”.  

Styrelsen menar inte att denna förändring ensamt har stor betydelse men i ett led av åtgärder för att skapa 

ett större intresse för våra verksamheter runt om i Sverige så kan detta vara en åtgärd. 

Styrelsen noterar också att för vissa lokalkommittéer som är registrerade ideella föreningar behöver namnet 

mer formellt ändras om man vill att det ska slå igenom. Det ska då ske i stadgeenlig ordning.  

Ett alternativ är också att benämna sig ”lokal förening” utan att formellt ändra namnet. 

Styrelsen har ingen ambition att ändra på SAKs namn, märke (logo) eller profil. 

  

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen 

Att årsmötet bifaller motionen  
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Motion 2: Förslagslåda för SAKs / SCAs medlemmar och anställda 
 

 
Inom de flesta organisationer och företag vill man ta vara på de anställdas kreativitet och ge de anställda 

olika möjligheter att påverka organisationen och verksamheten. Ett sätt att ge alla anställda möjlighet att 

komma med förbättringsförslag och innovationer, stora som små, är att inrätta en ”förslagslåda”. Tidigare 

har den vanligen bestått av en fysisk brevlåda, men numera finns oftast även möjlighet att komma med 

förslagen per e-mail. Förslagen tas sedan upp till en bedömning av en förslagskommitté bestående av 

personer från olika avdelningar. Förslagskommittén beslutar om förslaget är användbart / icke 

genomförbart /värt att utreda vidare/ kräva in mer information från förslagsställaren / skickas vidare upp i 

organisationen till direkt berörda för kommentarer och bedömning /förslagsställaren rekommenderas att 

skriva en motion för beslut på årsmöte, etc.  

En stor fördel med detta system är att alla förslag blir snabbare bedömda eller utredda och att 

förslagsställaren får ett svar.   

SAK har i princip en stor medlemsorganisation i Sverige och en stor professionell biståndsorganisation i 

Afghanistan. Som undertecknad har förstått saken så skall medlemmarna i Sverige helst inte påverka eller 

”lägga sig i” det operativa arbetet i Afghanistan. Tyvärr, tycker nog många medlemmar. Det kan ju finnas 

idéer och förslag som skulle kunna hamna i god jord i Afghanistan om de bara fick komma fram i ljuset. En 

förslagslåda av ovan skissat slag skulle kunna göra skillnad. I SAKs fall så skulle det av praktiska skäl 

behövas två förslagslådor, en i Stockholm och en i Kabul och med respektive förslagskommittéer.  Men 

båda förslagslådorna skulle kunna ta emot förbättringsförslag och innovationer som direkt berör 

verksamheterna i Sverige eller i Afghanistan. Det bör inte finnas några direkta begränsningar hos förslagen. 

Förslagen får naturligtvis inte strida mot SAKs värderingar och personalpolicy. 

Nu kan man ju tycka att det finns ju redan möjlighet att lämna in motioner till årsmötet. Men detta är bara 

en gång per år och kräver mycket arbete från styrelsen. Och som många medlemmar redan märkt i 

praktiken: möjligheten tycks vara begränsad till endast verksamheten i Sverige.  Förslagslådan ersätter inte 

motioner, men den erbjuder en snabb möjlighet till att påverka både i Afghanistan och i Sverige. Förslaget 

behöver inte vara lika formellt som en motion och kan vara av enkel art, men som ändå kan vara viktig. 

Förslag kan idag naturligtvis skickas till föreningshandläggaren, men hen kan ju inte alltid bedöma värdet 

och hur förslaget skall handhas. Gäller det verksamheten i Afghanistan blir saken ännu svårare. 

Förslagslådorna kan i första skedet vara ” fysiska postlådor”. På kansliet i Stockholm kan t.ex.  

föreningshandläggaren ombesörja så att e-mail med förslag blir utskrivna och placerade i förslagslådan, 

likaså om det kommer sådana per brev. Personalen vid kansliet lägger lämpligen sina direkt i förslagslådan. 

Vad gäller Kabul så känner inte undertecknad till vem som är lämpligast att motta e-mail med förslag.   

Sverigechefen på kansliet i Stockholm föreslås upprätta en förslagskommitté vid kansliet i Stockholm och 

sätta upp regler för dess arbete. Landschefen i Kabul föreslås göra motsvarande där. 

Någon ekonomisk ersättning till förslagsställaren skall inte utgå (detta är en skillnad mot situationen i 

företag i Sverige och i många andra länder). 

Förslagsställaren får inte vara anonym.  

Förslagsställaren skall vara medlem hos SAK eller anställd hos SAK /SCA. Detsamma skall gälla om flera 

personer är förslagsställare. 

Förslagslådan bör kommuniceras ut till alla medlemmar med e-mail och i Afghanistan-Nytt. I tidningen bör 
det finnas en notis om dess existens i varje nummer. 
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Yrkanden 
 
Undertecknad yrkar att 
 

• SAK inrättar förslagslåda på kansliet i Stockholm med tillhörande förslagskommitté enligt skissat 

förslag ovan.   

• SCA inrättar en förslagslåda på huvudkontoret i Kabul med tillhörande förslagskommitté enligt 

skissat förslag ovan.  

2019-03-30 / Lennart Olsson, Vänersborgs lokalkommitté. 
 
 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen uppskattar förslaget från Lennart Olsson då det beskriver en viktig utmaning för organisationen; 

hur SAK ska kunna ta tillvara medlemmars goda idéer, innovationer och kunskaper i förhållande till 

framförallt arbetet i Afghanistan.  

De senaste åren har mer av både ansvar och resurser har lagts där de bör vara; hos målgrupperna för vår 

verksamhet samt medarbetarna i Afghanistan. Det lokala ägarskapet över såväl behovsanalys, åtgärdsförslag 

som genomförande, är centralt i SAKs rättighetsbaserade metoder. Men det är också så att kontoren i 

Stockholm och Kabul roll har minskat till förmån för byråd, hälsoråd, skolråd, förbindelsekontor och 

regionkontor.  

Motionären föreslår inrättandet av fysiska och elektroniska förslagslådor för anställda och medlemmar.  

Styrelsen är angelägen om att medlemmarna ska kunna engagera sig på flera sätt, men vill inte ge 

förhoppningen att det handlar om direkt och detaljerad påverkan på insatserna i Afghanistan. Alla insatser 

måste rymmas inom existerande system för planering och rapportering. Det är viktigt att det just inte finns 

”en snabb möjlighet till att påverka både i Afghanistan och i Sverige”. Det är mycket viktigare att det finns 

en ordnad väg, att det inte uppstår oklarheter om mandat, finansiering och ägande, och att bra förslag 

genomförs med eftertanke och kvalitet. I denna del har också våra givare stort intresse och inflytande. 

Det ska understrykas att styrelsen är positiv till medlemmarnas kunskaper och vill att goda idéer ska 

utnyttjas på bästa sätt. Utöver möjligheten att inkomma med motioner, vill styrelsen därför att medlemmar 

framöver även erbjuds möjligheter att bidra till idéer inom ramen för den organisation och planeringsmetod 

som präglar SAK idag. 

Styrelsen anser att SAK kan och ska utveckla sin egen innovationsprocess genom att också medlemmar ges 

möjlighet att bidra. En möjlighet till detta ges i samband med att SAK gör förberedelser och 

förundersökningar inför framtagandet av sina strategiska planer. Då hålls omfattande konsultationer med 

målgrupper, byråd, lokala civilsamhället, myndigheter mfl, för att de ska kunna lägga fram sina 

prioriteringar, diskutera metodval osv vilket sedan den professionella organisationen i Afghanistan bygger 

vidare på. Medlemsrörelsen i Sverige ska kunna beredas samma möjlighet att i denna process bidra till 

planeringen och innehållet av det långsiktiga arbetet.  

Styrelsen föreslår därför årsmötet att besluta  

att FS bjuder in medlemsrörelsen till förarbetet till den strategiska planen 2022-2025 på motsvarande sätt 

som andra intressenter 

att avslå motionen 

 
 



SAK årsmöteshandlingar 2019 

 

 7 

 

Styrelsens förslag till SAKs Årsmöte  
 
Om Medlemsrörelse 2021 och SAK i framtiden 
 
Årsmötet 2017 diskuterade och drog upp inriktningen förprojektet Medlemsrörelse 2021. Årsmötet blev 

därigenom en signal för kansliet, styrelsen och lokalkommittéerna att ta tag i de utmaningar som SAKs 

medlemsrörelse idag står inför, och att konkretisera arbetet med att stärka den, föra till resurser och nå nya 

målgrupper.  

När nästa fyraåriga strategiska plan presenteras till årsmötet 2021, ska medlemsrörelsens roll och funktion 

för verksamheten i stort vara tydligt integrerad. Vägen dit kallar vi för Medlemsrörelse 2021. 

I två år har projektets styrgrupp, en sammansättning av representanter från medlemsrörelse, styrelse och 

kansli, analyserat och konkretiserat rådande utmaningar och framtida potential. Detta har gjorts i flera 

konsultationsrundor med medlemmar och lokalkommittéer, såväl som med andra organisationer som 

bedriver liknande verksamhet. Tillsammans har åtta komponenter inom projektets ram utretts och 

utvecklingsförslag för samtliga dessa har lagts fram till styrelsen.  

Färdplanen anger flera insatser som sammantaget ska leda oss till målet att medlemsrörelsen 2021 är en 

aktiv och inkluderande folkrörelse med en modern organisation som effektivt bidrar till SAKs vision om ett Afghanistan fritt 

från fattigdom, våld och diskriminering. På årsmötet ser vi fram emot att lyfta fram och sjösätta några av dessa 

insatser. 

➢ En viktig förändring handlar om personalresurser och ledningens ansvar för medlemsrörelsen på 

kansliet. Anställda får ett större ansvar för att stödja medlemsrörelsen och delta på dess aktiviteter, 

och landchefen i Sverige har det övergripande uppdraget att förbättra samverkan och 

informationsutbyte och att samverkan med medlemsrörelsen är helt integrerat i kansliets hela 

arbete. Resurserna för samverkan ska utökas.  

 

➢ Kommunikation prioriteras. Hemsidan och den digitala plattformen kommer fokusera mer på 

medlemsrekrytering och utvecklas till ett verktyg för medlemmar att samarbeta och hitta 

information. I maj 2019 anordnades till exempel en utbildning i webbredaktion och sociala medier 

för intresserade medlemmar. Det ska vara lätt att kontakta kunniga föreläsare och bli inspirerad av 

aktiviteter som andra medlemmar anordnat. Man ska också kunna ladda ned material som guide för 

den som vill starta en studiecirkel eller hålla en föreläsning om exempelvis SAKs 

utbildningsverksamhet.  

 

➢ Alla relationer till SAK måste värdesättas och nya främjas. Fler yngre medlemmar ska nås när vi nu 

på allvar startar upp och formaliserar tematiska nätverk, som en engagemangsform jämte 

lokalkommittéer. Utbildningsnätverket har redan satts i rullning, men vi ser ett intresse även för 

andra teman– hälsa och jämställdhet till exempel. Under hösten 2019 kommer ett medlemsmöte 

om SAK:s hälso- och sjukvårdsarbete anordnas, och ambitionen är att det blir startskottet för nästa 

nätverk - ett hälsonätverk. Den som går med i dessa nätverk kommer få utbildningar och 

kompetenshöjning, till exempel kontakt med SAK-anställd personal verksam i fält eller med 

experter från andra kontexter och branscher. Medlemmarna kommer att bidra till SAKs opinions- 

och påverkansarbete. I framtiden blir de medlemmar som valt att engagera sig i ett temanätverk en 

användbar resurs för SAK, både som sakfrågeexperter och som omvärldsbevakare. 

Lokalkommittéer och temanätverk ska också ges stöd i att bygga relationer och samarbeten med 

varandra.  
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➢ Om det upplevs finnas en vägg mellan kansli och medlemmar så måste den tas ned. Information 

om sådant som är på gång på kansliet måste nå medlemmarna, och medlemmarna ska på ett 

meningsfullt sätt kunna engagera sig i SAKs långsiktiga arbete. Detta betyder också att 

medlemsrörelsen framöver behöver bjudas in i den långsiktiga planeringen, till exempel när en ny 

Strategisk Plan tas fram.  Samverkansforum Förening och Kansli, SFK, blir organet där detta 

utvecklas. Här kan gemensamma utmaningar och kommande kalendarium diskuteras, men det blir 

också en plattform där styrelse, kansli och medlemmar kan mötas för samarbete och konsultation. 

Representanter till SFK utses av medlemmarna och det ska kunna dela upp sig i mer operativa 

arbetsgrupper. Landchefen för Sverige har ett ansvar för denna samverkansform.  

 

➢ Många medlemmar har uttryckt en frustration över att SAKs verksamhet upplevs som avlägsen. 

Att främja närhet och utbyte är därför centralt. Medlemmarna i Afghanistan har blivit fler det 

senaste året och att tillvarata den potentialen är en del av Medlemsrörelse 2021. Medlemmarna i 

Sverige och Afghanistan kan tillsammans skapa just den efterfrågade närheten, upprätta former för 

informationsutbyte och diskussion. I framtiden hoppas vi att medlemsresor till Afghanistan kan 

återupptas. 

 

➢ En av SAKs största utmaningar är den höga medelåldern bland medlemmarna. Många upplever 

organisationen som otillgänglig och att delaktighet från nya målgrupper motverkas. En 

handlingsplan med konkreta åtgärder för ökad tillgänglighet i SAKs medlemsrörelse kommer också 

föreslås i färdplanen för Medlemsrörelse 2021.  

För att förslagen ovan ska kunna genomföras måste också vissa formella förändringar göras. Därför har 

styrelsen beslutat att lägga fram en proposition om stadgerevidering till årsmötet.  

Medlemmarna har spelat en huvudroll i projektets förslag. När dessa presenteras på årsmötet ser vi från 

styrelsen fram emot att sjösätta den sista fasen – genomförandet. Ett nytt organ ersätter det tidigare 

föreningsutskottet, temanätverk startar, en ny landchef finns på plats och rekryteringarna till 

personalförstärkning kan börja. Härmed vill styrelsen rikta ett stort tack till SAKs medlemmar för gott 

samarbete och kloka bidrag till projektet Medlemsrörelse 2021.  

Vi önskar er goda mötesförberedelser inför Årsmötet i Lund den 25 maj. 

Med vänlig hälsning,  

Föreningsstyrelsen 
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Bakgrund och kommentarer till Styrelsens förslag avseende stadgeändringar 

 

Bakgrund 

Projektet Medlemsrörelse 2021 har bedrivits sedan hösten 2017, först i en analysfas som presenterades och 

diskuterades på årsmötet 2018, och därefter i en förslagsfas. 

Projektet har åtta komponenter: 

1. Medlemskapet och nya relationer  
2. Former för kunskap och opinionsarbete  
3. Lokalkommittéerna i Sverige  
4. Lokalkommittén i Kabul/Afghanistan  
5. Föreningsutskottet och styrelsens ansvar  
6. Kansli och ansvaret för stöd till medlemsrörelsen  
7. Årsmöte  
8. Stadgar 

Följande konsultationstillfällen har ägt rum inom ramen för Medlemsrörelse 2021; två konsultationsturnéer 

med besök hos och diskussioner med respektive LK (2018 och 2019), åsiktstorg under årsmötet 2018, 

löpande uppdateringar och dialog med FU och under en gemensam medlemskonferens i februari 2019.  

En stadgegrupp har bedömt och analyserat implikationerna av övergången och översett stadgerevisionen. 

Flera andra medlemsorganisationer har konsulterats i arbetet, bland annat Afrikagrupperna, Norska 

Afghanistankommittén, Republikanska föreningen, Svenska Freds, Naturskyddsföreningen, Rädda Barnen 

och Individuell Människohjälp.  

Nedan sammanfattas förslaget till stadgeändringar, följt av en utförligare analys. Fullständiga stadgar bifogas 

med ändringar synliga.  

Förslag 

I det följande lämnas detaljerade kommentarer till stadgeändringsförslag 

Förslaget innebär följande förändringar 

1 Övergång från av lokalkommittéerna utsedda delegater till en medlem - en röst för röstning på årsmöte 

2 Reglering av hur valberedningskommitté väljs 

3 Möjlighet att bilda lokalkommitté utanför Sverige upphör 

4 Reglering av andra engagemangsformer 

5 Förtydligande av arbetsutskottets roll och arbetssätt 

 

Kommentarer till respektive förändring 

 

1. Övergång från av LK utsedda delegater till en medlem - en röst för röstning på årsmöte 

Konsultationerna med LK och medlemskonferensen visade att det finns ett betydande, men inte enhälligt, 

stöd för att ändra principen för röstning på årsmötet. Det växande demokratiska underskottet, med allt 

färre LK, allt fler medlemmar per LK och allt längre avstånd och minskad kontakt mellan LK och 

medlemmar måste åtgärdas. Därför föreslås en övergång från ett delegatsystem till en direktdemokrati. 
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För att motverka den risk för ”kupper” som återkommande tagits upp på konsultationer etc föreslås  

- att endast medlemmar som varit medlemmar i minst ett år och som löst medlemsavgift innevarande och föregående år 

har rösträtt (§4.4) 

- att anmälan om deltagande i årsmöte ska göras minst 8 veckor innan årsmötet (§4.4) 

- att formerna för val av valberedningskommitté regleras (§4.7), se vidare p 2 nedan 

- att ett minsta antal närvarande medlemmar, 25, krävs för att årsmötet ska vara 

beslutsmässigt (§4.6) 

Det är väsentligt att uppmärksamma att förslaget inte avser att ändra LK:s existens, status eller verksamhet 

på något sätt, utöver utseende av delegater till årsmötet. Tvärtom avser andra förslag inom Medlemsrörelse 

2021 att stärka sambandet mellan medlemmar och LK, mellan LK och styrelse och mellan LK och LK. 

Lokalkommittéerna ska stärkas, inte försvagas. För att fortsatt ge LK en roll inför årsmöte, tydliggörs i 

stadgeförslaget att LK ska stödja medlemmars närvaro och delaktighet vid årsmöte, se nya formuleringar § 

7.2 och § 7.4  

2. Valberedningskommitté 

I nuvarande stadgar anges enbart att en valberedningskommitté ska utses av årsmötet, men i motsats till vad 

som krävs för att utses att ingå i själva valberedningen, regleras vare sig antalet eller kriterier för 

valberedningskommitté i stadgarna.  

3. Möjlighet att bilda lokalkommitté utanför Sverige upphör 

Det finns en LK etablerad i Kabul sedan cirka 2011. Den har fört en tynande tillvaro, den är inte registrerad 

som ideell förening, det finns inga uppgifter om att årsmöten hållits eller verksamhetsberättelse och 

ekonomisk redovisning enligt stadgarnas krav. Medlemsavgifterna har vidare inte hanterats i enlighet med 

vad som gäller för LK. Anekdotiskt uppges att vissa främst sett medlemskapet som en möjlighet att resa till 

Sverige för deltagande i årsmöte. 

I nuvarande stadgar anges fyra uppgifter för LK 

- informera om Afghanistan och om SAKs verksamhet samt deltaga i SAK:s opinionsbildande arbete 

- samla in medel till biståndsverksamheten 

- rekrytera medlemmar 

- erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap 

Dessa uppgifter är endast delvis relevanta för Kabul LK och har såvitt känt endast i begränsad utsträckning 

genomförts. Av ovanstående skäl föreslås att stadgarna inte ska inkludera möjligheten att ha LK utanför 

Sverige, se § 3.1 och 4.4 

Själva kallar sig föreningen i Kabul ”Friends of SCA”, och stöd avses ges för att skapa lämpliga former för 

sådan vängrupp, skilt från LK. Möjligheten att till årsmöte bjuda in relevanta afghanska medlemmar och 

gäster kvarstår givetvis. 

4. Reglering av andra engagemangsformer 

Engagemangsformer utanför LK strukturen har diskuterats ingående i konsultationer och 

medlemskonferens.  Medlemmar har återkommande efterfrågat tematiska grupper och/eller någon form av 

opinionsbildande grupper.  

Slutsatsen är att engagemang i nya former bör ges en plats i stadgarna, för att synliggöras och tjäna som 

inspiration. Detta tydliggör att SAK menar allvar med att modernisera medlemsrörelsen, och skapar en 

plattform för stöd till sådana grupper. Vilka behov av grupper som kan uppstå i framtiden går inte att 

förutse, och stadgeförslaget är därför mer generiskt formulerat. Se förslag i § 7.6 
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5. Förtydligande av arbetsutskottets roll och arbetssätt 

Arbetsutskottets roll och funktion behöver förtydligas, och andra tänkbara utskotts roll ges en tydligare 

plats i stadgarna, därav förslaget till revidering 

 

 

Analys av nuvarande delegatsystem 

SAK är en demokratisk medlemsorganisation vars system för inflytande och ansvarsutkrävande baseras på 

representativitet. Lokalkommittéernas mandat till det centrala årsmötet baseras på antal medlemmar inom 

respektive lokalkommittés upptagningsområde. Ombuden väljs på de lokala årsmötena före mars månads 

utgång. Samtliga medlemmar företräds därmed av sina lokala ombud. Ombuden har närvaro-, yttrande-, 

förslags- och rösträtt vid det centrala årsmötet.  

Så är systemet i teorin avsett att fungera. I praktiken råder det emellertid ett demokratiskt underskott i 

SAKs medlemsorganisation och det finns skäl att ifrågasätta representativiteten.  

Medlemmar representerade per lokalkommitté (LK) 

År 1986 hade SAK 48 LK och 2160 medlemmar, en LK representerade då i snitt 45 medlemmar. I år, 2019, 

finns 11 LK, dvs en representerar ungefär 350 medlemmar. I praktiken står även några av dessa 11inför 

nedläggning och det är inte omöjligt att tänka sig att antalet medlemmar representerade per lokalkommitté 

stiger med flera hundra personer inom en snar framtid.  

Vidare växer själva upptagningsområdena per nedlagd LK. Avstånden till närmaste LK blir långa och i vissa 

fall absurda. Det ska inte krävas övernattning för att kunna delta på en lokal aktivitet anordnad av sin LK. 

Proportionalitet 

En LK med 100 medlemmar ges enligt stadgarna 5 mandat till årsmötet. Men en ökning i medlemsantal ger 

inte motsvarande proportionerlig mandatökning. En LK med dubbelt så många medlemmar ökar med 0.2 

gånger i representation (200 medlemmar = 6 mandat eller 100% medlemsökning = 20 % 

representationsökning). En LK med fem gånger så många medlemmar ökar bara med 0.8 gånger i 

representation (500 medlemmar = 9 mandat eller 400% medlemsökning = 80 % representationsökning). 

SAK har en incitamentsstruktur där ökat medlemsantal inte belönas med ökad roll eller vikt i 

organisationen. 

Konsultationerna inom MR21 har gjort tydligt att de flesta LK har stora utmaningar med att fylla dessa 

årsmötesmandat – vilket såväl stora som små LK gett uttryck för. I de flesta lokalkommittéer är antalet 

aktiva medlemmar inte fler än tio. I praktiken fylls inte mandaten genom att medlemmarna i 

upptagningsområdet väljer sina demokratiska företrädare, utan snarare genom övertalning och som tjänster 

vänner emellan. 

Stort behov av återväxt 

Medelåldern bland SAKs mest aktiva medlemmar är hög, i vissa lokalkommittéer är styrelsens medelålder 

över 70 år. Utan tillväxt kommer det inom kort att råda stor (ännu större) brist på engagerade och aktiva 

medlemmar. 

SAK behöver erbjuda fler sätt som man som ideell kan bidra till organisationen på. Analyser av svenskars 

samhällsengagemang visar inte på att det svalnar, utan snarare att det tar sig nya former. Projektet 

Medlemsrörelse 2021 har som mål att vägleda organisationen mot engagemangsformer som lockar nya och 

yngre målgrupper och att rekommendera hur kansliet kan ge resurser till och samverka med dessa. Att 
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samtidigt behålla en föreningsstruktur där makten utgår från lokalkommittéerna är svårförenligt med denna 

vision och det är svårt att argumentera för att beslutsfattande fortfarande och enbart utgår via 

lokalkommittéer.  

Vidare finns det ett behov av att engagera medlemmar som inte har en relation till eller bor avlägset från sin 

LK. Det finns flera vittnesmål från medlemmar som skulle vilja engagera sig som medlemmar i SAK, men 

då den enda engagemangsformen som är tillgänglig är en lokalkommitté på en ort tiotals mil bort, inte har 

möjlighet till det. Det är osannolikt att möjligheten att åka på SAKs årsmöte är en bevekelsegrund för 

engagemang oavsett hemort, men systemet gör tydligt att det endast är via en LK som inflytande kan 

utövas. Medlemmar på andra orter exkluderas i praktiken. 

Lokalkommittéernas mobiliserande och utbildande insatser 

De aktiva medlemmarna är representanter för SAKs verksamhet och lokalkommittéernas aktiviteter 

utbildar och påverkar allmänhetens biståndsvilja, vilket i längden är avgörande för SAKs 

programverksamhet och själva existens. I frågan om beslutsfattande och ansvarsutkrävning så gör LK här 

en central mobiliserande och utbildande insats med ombuden till årsmötet. Medlemmarna i LKs styrelser 

engagerar sig aktivt i att fylla sina mandat till årsmötet. Inför själva årsmötet har också de flesta kontakt med 

ombuden och genomför förberedande och utbildande möten om årsmötesformalia och genomgång av 

motioner och styrelsens förslag. Genom tillägg till stadgarna ges LK en fortsatt sådan roll, även i ett system 

med En medlem - en röst 

En central princip i förslaget till reviderade stadgar är att möjligheten att fortsatt kunna engagera sig i en 

lokalkommitté värnas.  

Syftet med en övergång till direktdemokrati är tudelat. Dels skulle”1 medlem 1 röst” åtgärda det 

demokratiska underskottet, men förslaget är också en anpassning efter Medlemsrörelse 2021s långsiktiga 

vision om det framtida SAK. Direktdemokrati ger lika makt åt alla och likställer därmed nuvarande som 

framtida och geografiska som tematiska engagemangsformer. Det är ett system som är oberoende av närhet 

till lokalkommittén. Förslaget handlar framför allt om att strukturellt anpassa organisationen med 

förutsättningarna att förändras och utvecklas med tiden och som kan möjliggöra engagemang, snarare än att 

hindra det.  

Medlemmar har framfört oro för att ett system med direktdemokrati är mer sårbart för en mobilisering av 

rörelser med en agenda i strid mot SAKs syftesparagraf. Alla system kan naturligtvis missbrukas eller 

”kuppas” av den med ont uppsåt. Det är inte tydligt varför risken för kupper skulle vara större med 

direktdemokrati än representativ demokrati, även om tillvägagångssättet för genomförandet antagligen 

skulle vara annorlunda. Ingen av de konsulterade organisationerna som hade gjort en övergång till 

direktdemokrati hade upplevt sådana tendenser, utan menade snarare att deltagandet på årsmötet var 

oförändrat. Samtidigt är denna oro något som medlemmarna har gett uttryck för under konsultationerna, 

och därför lämnas förslag om att skapa en konstitutionell tröghet genom trösklar som kan förebygga och 

minska risken för kupper   
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Förslag till SAKs Årsmöte 2019-05-25: Svenska Afghanistankommitténs stadgar 
 

§1 Syfte 

1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är 

namnet Swedish Committee for Afghanistan (SCA). 

1.2 Svenska Afghanistankommittén har till syfte 

a) att stödja Afghanistans nationella självständighet, 

b) att bedriva utvecklingssamarbete i Afghanistan för att främja demokratisk, ekonomisk och 

social utveckling i landet, 

c) att bedriva insamlingsverksamhet för att erhålla medel till SAK:s biståndsverksamhet, 

d) att sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt 

bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk. 

§2 Status 

2.1  Svenska Afghanistankommittén är fristående från politiska och religiösa organisationer såväl i 

Sverige som i andra länder. 

§3 Medlemskap 

3.1 Medlem kan var och en bli som stödjer Svenska Afghanistankommitténs syfte enligt §1 och 

erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.  för medlemmar i Sverige. 

Lokalkommitté utanför Sverige lägger ett föreslag till årsavgift för sina medlemmar till styrelsen 

som ska godkänna denna. 

3.2 Organisation som stödjer SAKs syfte enligt §1 kan lösa medlemskap genom att betala 

medlemsavgiften och utse namngiven person som representant. 

3.3 Alla medlemmar i Sverige ska tillhöra en lokalkommitté. Lokalkommittés bildande och 

geografiska omfattning ska godkännas av föreningsstyrelsen. 

3.4 Föreningsstyrelsen kan efter samråd med berörd lokalkommitté utesluta medlem som motverkar 

SAKs syfte enligt §1 och §2. Föreningsstyrelsen kan upplösa lokalkommitté vars verksamhet är 

oförenlig med SAKs syfte enligt §1 och §2.  

3.5 Föreningsstyrelsens beslut om uteslutning eller upplösning ska fattas med två tredjedels (2/3) 

majoritet. Medlem som uteslutits, eller lokalkommitté som upplösts, har rätt att överklaga 

beslutet inför nästkommande årsmöte. För årsmötets beslut i sådant fall gäller enkel majoritet. 

§4 Årsmöte 

4.1 Årsmötet, som är Svenska Afghanistankommitténs högsta beslutande organ, ska normalt samlas 

varje år före maj månads utgång. Tid och plats bestämmer föreningsstyrelsen. 

Mötesförhandlingarna hålls på svenska. Beslutsunderlag, utom för styrande dokument, skrivs 

enbart på svenska. 

4.2 Kallelse ska sändas till medlemmarna senast tio veckor före årsmötet. Senast fyra veckor före 

årsmötet ska följande handlingar sändas till till ombuden och lokalkommittéerna och publiceras 

på föreningens hemsida, sak.se: 

- Dagordning 

- Styrelsens verksamhetsberättelse 

- Årsredovisning 

- Revisorernas berättelser 

- Motioner med föreningsstyrelsens yttrande 
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- Föreningsstyrelsens förslag 

- Valberedningens förslag. 

4.3 Medlem, liksom lokalkommitté, har rätt att lämna motion till årsmötet och att nominera personer 

till förtroendeuppdrag. Motion ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast åtta veckor före 

årsmötet. Nomineringar ska för att behandlas av valberedningen vara valberedningen tillhanda 

senast den 1 mars. 

4.4 Varje lokalkommitté i Sverige har rätt att välja ett ombud till årsmötet per påbörjat 25-tal 

medlemmar plus ett ombud upp till 100 medlemmar och därefter ett ombud per påbörjat 100-tal 

medlemmar. 

Lokalkommitté utanför Sverige har rätt att skicka ett ombud till årsmötet inom SAKs budget för 

ombudsomkostnader. Om annan finansiering kan ordnas gäller reglerna som för svensk 

lokalkommitté enlig stycket ovan. 

 Lokalkommitté anmäler planerad närvaro av ombud och suppleanter till kansliet senast fyra 

veckor före årsmötet. 

Varje medlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt har medlem som varit medlem i 

minst ett år vid tidpunkten för årsmötet och som erlagt medlemsavgift föregående och pågående 

verksamhetsår.endast ombud valt av lokalkommittés årsmöte. 

Medlem ska anmäla sitt deltagande i årsmöte senast åtta veckor innan årsmötet. 

Medlem som är bosatt i Sverige och som anmält sig till årsmöte har rätt till rese- och 

boendekostnader för deltagande i årsmötet. 

4.5 Varje medlem kan väljas till ledamot i föreningsstyrelsen eller annan förtroendepost. 

Medlem som är anställd av SAK kan inte väljas som ombud till årsmöte eller inneha central 

förtroendepost inom föreningen. Ledamot eller suppleant i föreningsstyrelsen kan inte utses till 

ombud för sin lokalkommitté. Ledamot eller suppleant i föreningsstyrelsen har inte rösträtt på 

årsmötet. 

4.6 Årsmöte leds av presidium som årsmötet väljer. För att kunna fatta beslut måste minst 25 

medlemmar med rösträtt vara närvarande. Röstning sker öppet i alla ärenden om inte sluten 

omröstning begärs. Alla ärenden där inte annat särskilt stadgas avgörs med enkel majoritet. Vid 

personval måste den nominerade erhålla minst hälften av de berättigade rösterna för att bli vald. 

Vid lika röstetal avgör lotten. Valsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. Vid 

lika röstetal avgör lotten. Vid val måste den nominerade erhålla minst hälften av de berättigade 

rösterna.  

Vid årsmötet förs protokoll som justeras av ordföranden och två personer som årsmötet väljer. 

Justerat protokoll ska sändas till lokalkommittéerna och delegaterna och publiceras på 

föreningens hemsida, sak.se, snarast möjligt, dock senast åtta veckor efter årsmötet. 

4.7 Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav ordföranden väljs särskilt. Den förbereder 

årsmötets stadgeenliga val med undantag av val till valberedningen. 

Ledamot som på årsmötet lämnar föreningsstyrelsen kan inte väljas till valberedningen. 

Ledamöter i valberedningen kan inte föreslå sig själva.  

Valberedningen arbetar från det datum den väljs fram till och under nästa ordinarie årsmöte. 

Medlem liksom lokalkommitté har rätt att till valberedningen föreslå kandidater till val. 

Vid årsmötet ska valberedningen lämna förslag på ledamöter, föreningsrevisorer och deras 

suppleanter. Föreslagen kandidat ska ha accepterat nomineringen. Valberedningen ska ha 

säkerställt att föreslagen kandidat inte befinner sig i konkurs, har betalningsanmärkning eller är 

belagd med näringsförbud. Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom 

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Minst en av styrelseledamöterna, som på 

organisationens vägnar kan ta emot delgivning, ska vara bosatt i Sverige. 

Nomineringstiden upphör vid den tidpunkt pågående årsmöte beslutar. 
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4.8 Förslag till sammansättning av valberedning ska beredas av en valberedningskommitté som utses 

av årsmötet. Valberedningskommittén ska bestå av tre ledamöter, varav minst två som tidigare 

haft uppdrag i föreningen som ledamot eller suppleant i valberedning, styrelse eller som 

föreningsrevisor. 

4.98 Årsmötets dagordning måste minst omfatta följande punkter: 

1 Upprättande av röstlängd 

2 Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

4 Godkännande av dagordningen 

5 Mötesordning samt val av valberedningskommitté 

6 Senaste klockslag för nominering till styrelsen 

7 Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden justerar årsmötets 

protokoll 

8 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med ekonomiska redovisningar samt 

revisorernas berättelser 

9 Fastställande av resultat- och balansräkningar 

10 Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för verksamhetsåret 

11 Motioner 

12 Föreningsstyrelsens förslag 

13 Medlemsavgiften kommande verksamhetsår och dess fördelning inom SAK för 

medlemmar i Sverige 

14 Ev. ändringar i SAKs policy- och strategidokument 

15 Val av styrelse: 

a) Val av ordförande eller vice ordförande på två år 

b) Val av fyra eller tre övriga ledamöter på två år 

c) Val av två suppleanter på ett år 

16 Val av två ordinarie föreningsrevisorer och deras suppleanter för ett år 

17 Fastställande av upphandling av auktoriserad revisor 

18 Val av ansvarig utgivare för Afghanistan-Nytt 

19 Valberedning 

a) Fastställande av riktlinjer för valberedningens arbete 

b) Val av valberedningens ordförande samt fyra övriga ledamöter. 

4.109.Extra årsmöte hålls när minst en tredjedel av lokalkommittéerna eller minst en tiondel av SAKs 

medlemmar begär det. Föreningsstyrelsen kan med enkel majoritet på eget initiativ kalla till extra 

årsmöte. Även organisationens revisorer kan kalla till extra årsmöte om de starkt överväger att 

inte rekommendera ansvarsfrihet för styrelsen. 

Förbundsstyrelsen Föreningsstyrelsen skall skicka ut kallelse till medlemmarna senast två veckor 

efter att extra årsmöte har begärts enligt ovan och senast fyra veckor före mötet. Medlem ska 

anmäla sitt deltagande i årsmöte senast åtta veckor innan årsmötet. 

Lokalkommittéerna väljer ombud som till ordinarie årsmöte (§4.4) på extra medlemsmöte som 

kallas till två veckor i förväg. 

Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande. Är det fråga 

om personval ska nomineringar för att behandlas av valberedningen vara valberedningen 

tillhanda senast tre veckor före det extra årsmötet. 

Dagordning och övriga handlingar sänds till lokalkommittéerna och ombuden senast två veckor 

före det extra årsmötet. Justerat protokoll ska sändas till lokalkommittéer och ombud senast åtta 

veckor efter mötet. 

§5 Föreningsstyrelse och arbetsutskott 

5.1 Föreningsstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter valda av årsmötet för en tid av två år samt 

två suppleanter valda av årsmötet för ett år.  
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Årsmötet beslutar i vilken ordning dessa träder in som röstberättigade vid ordinarie ledamots 

frånvaro. 

Avgår ledamot under sin mandatperiod när minst ett år återstår ska fyllnadsval äga rum vid 

nästkommande årsmöte. 

5.2 Ordföranden bestämmer tid och plats för sammanträde. Kallelse och föredragningslista med ska 

sändas senast tio dagar före sammanträdet. Beslutsunderlag ska vara ledamöterna tillhanda senast 

en vecka före mötet. Även suppleanterna kallas till styrelsens möten och har rätt att närvara, yttra 

sig och lägga förslag. Vid en ordinarie ledamots frånvaro träder en suppleant in som ledamot med 

rösträtt. 

Föreningsstyrelsen ska sammanträda minst sex gånger om året. Sammanträdet leds av 

ordföranden eller vice ordföranden. Vid sammanträdet förs protokoll, med motivering av viktiga 

beslut, som justeras av sammanträdets ordförande och en ledamot som styrelsen utser. Styrelsen 

ska upprätta en skriftlig arbetsordning. 

Föreningsstyrelsen är beslutför när fem röstberättigade ledamöter, bland dem ordföranden eller 

vice ordföranden, är närvarande. Som föreningstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta 

förenar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

5.3 Föreningsstyrelsen kan utser inom sig ett arbetsutskott om minst fyra personer. Utskottets 

ordförande utses särskilt. En särskild delegationsordning kan utfärdas för utskottet. Beslut fattas 

med enkel majoritet. För beslutsmässighet måste minst treen majoritet  ledamöterav ledamöterna 

vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Föreningsstyrelsen kan till sitt stöd utse andra utskott och ska samtidigt utfärda instruktioner för 

utskotten. 

Föreningsstyrelsen och arbetsutskott har rätt att till sig inbjuda särskild person att delta i 

styrelsens sammanträden eller för behandling av visst ärende. Sådan person har yttrande- och 

förslagsrätt. 

5.4 Föreningsstyrelsen är SAKs högsta beslutande organ mellan årsmötena och ska 

a) verkställa årsmötets beslut 

b) verka för SAKs utveckling i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut 

c) besluta om budget och verksamhetsplan samt övergripande ansvara för 

föreningsverkssamheten i Sverige och utvecklingssamarbetet i Afghanistan 

d) besluta vilka som tecknar föreningens firma 

e) i samverkan med lokalkommittéerna ta initiativ till utveckling av SAKs regionala och lokala 

arbete 

f) besluta om rekrytering och anställning av generalsekreterare, som leder föreningens samtliga 

löpande verksamheter och rapporterar till och ansvarar inför styrelsen. 

5.5 Enskild medlem och lokalkommitté har rätt att väcka förslag till föreningsstyrelsen, som har 

skyldighet att behandla väckta frågor. 

5.6 Uppdragen som ledamot eller suppleant i styrelsen, liksom som föreningsrevisor, är inte 

arvoderade. I undantagsfall, vid tidsbegränsade uppdrag utöver vad som kan förväntas inom 

ramen för det vanliga styrelsearbetet, kan ersättning utgå för förlorad arbetsinkomst. Detta skall i 

så fall beslutas av styrelsen.   

§6 Revision 

6.1 Svenska Afghanistankommitténs verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.  

6.2 SAK:s verksamhet ska granskas av två av årsmötet valda föreningsrevisorer.  

SAKs alla räkenskaper och bokslut ska granskas av en eller flera auktoriserade revisorer. 

Upphandling av dessa fastställs av årsmötet. 

 6.3 Såväl föreningsrevisorer som auktoriserad revisor ska avge revisionsberättelse, som med till- 

eller avstyrkan av ansvarsfrihet tillställs årsmötet. 
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 6.4 Revisorerna ska underrättas om föreningsstyrelsens sammanträden och vid årsmötet ska 

föreningsrevisor föredra revisionsberättelserna. 

SAKs årsredovisning ska ställas till revisorernas förfogande senast sex veckor före ordinarie 

årsmöte. 

Revisorerna har rätt att, närhelst de önskar, ta del av alla SAKs handlingar. 

6.5 Vid årsmöte och extra årsmöte har revisor närvaro- och yttranderätt. 

§7 Lokalkommitté 

7.1 Lokalkommitténs namn och geografiska område fastställs av föreningsstyrelsen i samråd med 

lokalkommittén. 

7.2 Lokalkommitténs uppgift är att i enlighet med stadgar och den av SAKs årsmöte fastställda 

inriktningen  

▪ informera om Afghanistan och om SAKs verksamhet samt deltaga i SAK:s opinionsbildande 

arbete 

▪ samla in medel till biståndsverksamheten 

▪ rekrytera medlemmar 

▪ erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap 

▪ uppmuntra till deltagande i föreningens årsmöte och förbereda sådant deltagande  

 

7.3 Lokalkommittés årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Lokalkommitténs styrelse ska kalla 

medlemmarna inom sitt område till lokalkommitténs årsmöte minst två veckor i förväg.  

Dagordning och övriga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor 

före årsmötet. 

Medlem har rätt att lämna in motion till eller på årsmötet. 

Rösträtt har lokalkommitténs alla medlemmar. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om 

styrelsens förvaltning, beviljande av ansvarsfrihet och vid val av revisor. 

Ledamot eller suppleant av föreningsstyrelsen kan inte väljas som ombud till SAK:s centrala 

årsmöte. 

7.4  Lokalkommitténs årsmöte måste minst omfatta följande punkter 

a) styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomiska redovisningar samt revisorernas 

berättelser 

b) ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 

c) fastställa verksamhetsplan och budget 

d) motioner 

e) styrelsens förslag 

f) val av ordförande och minst två övriga ledamöter, revisor och dennes suppleant. 

f)g) förberedelser inför och deltagande i föreningens årsmöte 

g)h) val av ombud till SAKs årsmöte. 

Efter lokalkommitténs årsmöte ska kopior av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, 

ekonomisk berättelse och revisionsberättelse tillställas SAK:s kansli. 

Lokalkommitté som inte genomfört årsmöte och tillställt kansliet årsmöteshandlingar enligt ovan 

inom stadgeenlig tid, dock senast april månads utgång, betraktas som vilande. 

7.5 Lokalkommitté kan upplösas efter beslut av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande vid 

ordinare årsmöte samt att ett extra årsmöte inom tre månader åter fattar ett sådant beslut. Frågan 

om upplösning kan endast behandlas om den tillkännagivits i till alla medlemmar utsänd kallelse. 

Om all verksamhet i en lokalkommitté upphört och två årsmöten i följd inte har hållits kan 

förbundsstyrelsen föreningsstyrelsen besluta om nedläggning, eftersom ett 

nedläggningsförfarande enligt ovan då inte går att genomföra. 
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Om lokalkommitté upplöses tillfaller dess tillgångar SAK. Föreningsstyrelsen avgör vilken 

lokalkommitté kvarvarande medlemmar ska tillhöra i fortsättningen.  

7.6 Medlemmar kan efter styrelsens godkännande bilda grupp för särskild fråga eller område inom 

föreningens verksamhetsområde, representera föreningen i frågan eller området, samt begära 

särskilt stöd eller finansiering. Förslag till styrelsen om bildande av sådan grupp ska innehålla 

uppgift om syfte, inriktning och sammankallande. Grupp ska löpande hålla styrelsen informerad 

om sina aktiviteter. Styrelsen kan också ta initiativ till bildande av sådan grupp under samma 

villkor. 

§8 Stadgeändringar och Svenska Afghanistankommitténs upplösning 

8.1 Ändring av SAKs stadgar beslutas av årsmöte, som även fastställer den tidpunkt då ändringen ska 

träda i kraft. Årsmötet kan endast behandla sådana stadgefrågor som i sak aktualiserats i motioner 

eller i föreningsstyrelsens förslag. För beslut krävs två tredjedels majoritet. 

Dock fordras vid beslut om ändring av §1 och §2 enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller minst 

två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum 

och där ett av årsmötena ska vara ordinarie årsmöte. 

Medlemmars förslag till ändring av SAKs stadgar ska vara föreningsstyrelsen tillhanda åtta 

veckor före årsmötet och ska med föreningsstyrelsens yttrande sändas till lokalkommittéer och 

publiceras på föreningens hemsida, sak.se, och delegater senast fyra veckor före årsmötet. 

8.2 Beslut om upplösning av SAK fattas av årsmöte med fyra femtedelars (4/5) majoritet samt att ett 

extra årsmöte inom tre månader åter fattar sådant beslut. 

8.3 I det fall SAK upplöses ska ev. tillgodohavanden tillfalla annan frivilligorganisation som arbetar 

utan vinstsyfte med liknande verksamhet i Afghanistan. 
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Medlemsavgift och dess fördelning inom SAK 

 

Föreningsstyrelsen föreslår årsmötet besluta  

 

Att medlemsavgiften förblir oförändrad, d v s 

- 280 kr för huvudmedlemmar 

- 100 kr för familjemedlemmar på samma adress 

- 110 kr för ungdomar tom 25 år liksom studenter i vuxenutbildning, på högskola och universitet 

Att SAKs styrelse, efter förslag från Lokalkommittén i Kabul, beslutar om dess medlemsavgift för 2019.  

Att potten för utdebitering till lokalkommittéerna förblir oförändrad, dvs 40 kr per huvudmedlem. Enligt 
beslut av årsmötet 2008 får varje lokalkommitté ett grundbelopp om 4 000 kr och kan därefter söka 
ytterligare medel utifrån sin aktivitetsplan. 
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Ansvarig utgivare av Afghanistan-nytt 
 

 

Enligt SAKs stadgar innefattar dagordningen för årsmötet punkten Val av ansvarig utgivare för Afghanistan-nytt. 

 

Föreningsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att 

SAKs ordförande väljs till ansvarig utgivare för Afghanistan-nytt. 
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Valberedningens förslag 
 
INNEHÅLL 

1. Förslag till mötesordförande/bisittare och mötessekreterare /andresekreterare 
2. Arbetssätt och ambitioner 
3. Förslag till föreningsstyrelse 
4. Presentationer av föreslagna personer 
5. Nominerade personer 
6. Auktoriserad revisor 
7. Förslag till föreningsrevisorer 

 
 
1. Förslag till mötesordförande/bisittare samt mötessekreterare/andre-sekreterare 
 

Mötesordförande 
Inga-Kerstin Eriksson, kommunalråd, Lund 
 
Bisittare 
Harald Holst 

 
Mötessekreterare 
Margaretha Varenhed 
 
Andresekreterare 
Arezo Akbari 
 
 

2. Arbetssätt och ambitioner 
 

Valberedningen har bestått av Lennart Kotsalainen, ordförande, Hamed Abbasi, Maria Bodänge, Mari 

Engquist och Tomas Jansson. Tre möten har hållits på kansliet i Stockholm. Utöver möten med förda 

minnesanteckningar har ledamöterna hållit flitiga epost-kontakter. Olika ledamöter har deltagit på 

föreningsstyrelsens samtliga möten under året för att inhämta information om vilka frågor som varit särskilt 

viktiga och vilka krav som kommer att ställas på den nya styrelsen. 

Valberedningen höll sitt första möte 28 oktober 2018 då en noggrann genomgång av valberedningens 

riktlinjer gjordes och en tidsplan för arbetet bestämdes. Av årsmötet antagna riktlinjer framgår att 

”biståndserfarenhet är speciellt viktigt och styrelsen bör ha flera ledamöter med sådan erfarenhet och med 

erfarenheter från och kunskap om Afghanistans utveckling och utmaningar allmänt och specifikt inom 

SAK:s verksamhetsområden.”.  Dessutom nämns önskvärdheten av ”kompetens av arbete i SAK:s 

lokalkommittéer och annan frivilligverksamhet, organisationsutveckling och insamlingsverksamhet samt 

erfarenhet av svensk politik och beslutsprocess i bistånds/utrikespolitiska frågor där balans mellan de 

politiska blocken skall eftersträvas”. Därtill eftersträvar SAK ”en jämn fördelning av kvinnor och män i 

styrelsen. Det är även önskvärt med en god åldersspridning och ledamöter med afghanskt ursprung.” 

I enlighet med praxis från tidigare år skickade valberedningen ut enkäter till styrelsens samtliga ledamöter. 

Syftet med styrelseenkäten var att få synpunkter på den nuvarande styrelsens arbete och vilka kompetenser 

som behöver förstärkas. Denna återkoppling från styrelsens medlemmar har varit mycket värdefull. 

Synpunkter på styrelsens arbete från lokalkommittéerna har inhämtats muntligt. För att få ytterligare 

information om föreningsstyrelsens arbete träffade valberedningens ordförande även generalsekreteraren 

samt föreningsstyrelsens sekreterare för informella samtal. 
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Charlotta Sjöström Becker och Björn-Åke Törnblom har avsagt sig omval.  Shirin Persson har avsagt sig 

omval som vice ordförande men står till förfogande till val som styrelseledamot. Dag Klackenberg är inte 

längre riksdagsledamot och valberedningen beslöt av den anledningen att försöka rekrytera en ny 

riksdagsledamot. 

Det arbete som påbörjats 2017-2018 av föreningsstyrelsen med att förnya och förstärka verksamheten i 

Sverige kommer att med kraft behöva fortsätta under nästa verksamhetsår. Medlemsrörelse 2021 blir därför 

en helt central uppgift för den nya styrelsen. Det är enligt valberedningen särskilt viktigt att yngre krafter 

kan ta vid, inte minst för att nya perspektiv på SAK:s verksamhet i Sverige ska kunna utvecklas vidare. Vid 

valet av nya styrelseledamöter bör denna fråga väga tungt. 

Samtidigt är det viktigt att inte försvaga styrelsens kompetens att styra biståndsverksamheten i Afghanistan, 

särskilt som två av styrelsens mest erfarna ledamöter (Anders Fänge och Björn-Åke Törnblom) av olika 

anledningar inte är föreslagna till den nya styrelsen. Vad gäller Anders Fänge, vars insatser för SAK varit 

ovärderliga, har valberedningen tagit fasta på rekommendationen i riktlinjerna för valberedningen ”bör 

valberedningen ha som mål att ingen styrelseledamot, inklusive ordförande och vice ordförande bör sitta 

mer än åtta år, inklusive eventuell suppleanttid”. Anders Fänge har suttit sammanlagt 8 år i styrelsen och 

eftersom valberedningen kan föreslå ett par nya yngre kandidater med mycket god biståndskunskap om 

Afghanistan efter arbete för SAK i landet så anser valberedningen att målet att bevara kompetensen i 

styrelsen vad gäller Afghanistan är säkerställd. Därtill kommer att det bland de styrelseledamöter som har 

ett år kvar av sina mandat finns flera ledamöter med mycket gedigna kunskaper om Afghanistan. 

Sammantaget anser valberedningen därför att den säkerställt att den föreslagna styrelsen kommer att ha 

bred allmän kunskap om Afghanistan förutom SAK:s biståndsverksamhet. 

Förslaget till ny styrelse inkluderar fyra helt nya personer som även tillför styrelsen kompetens inom svensk 

politik och folkrörelsearbete, inklusive SAK:s lokala verksamhet i Sverige. Vad gäller utmaningen att 

utveckla nya engagemangsformer, inklusive digitala sådana, så innebär valberedningens förslag en 

förstärkning av kompetensen inom kommunikationsområdet. 

Frågorna om jämn könsfördelning, åldersspridning och ledamöter med afghansk bakgrund har diskuterats 

utförligt i valberedningen. Antalet kvinnor kommer att förbli fem ledamöter av elva och en ny ung men 

mycket kvalificerad kandidat med afghansk bakgrund föreslås till styrelsen. Förslaget innebär en betydande 

föryngring av styrelsen utan att valberedningen kompromissat med de andra kriterier som gäller vid val till 

styrelsen.  

 
3. Förslag till föreningsstyrelse 

 
Förslag till vice ordförande att väljas på två år, 2019-2021 
Kajsa Johansson, Hjo    Nyval 

 
Förslag till ordinarie ledamöter att väljas på två år, 2019-2021: 
Anna-Karin Johansson, Stockholm   Nyval 
Joar Forssell, Stockholm    Nyval 
Shirin Persson, Falköping    Omval  
    
Förslag till suppleanter att väljas på ett år, 2019-2020: 
Anders Rosén, Rättvik    Nyval 
Abdurrahman Toryalay, Göteborg   Nyval 
 
Följande ledamöter sitter kvar i styrelsen då de har ett år kvar av deras mandatperiod: 
 
Peder Jonsson, Stockholm    Ordförande 
Bengt Ekman     Ledamot 
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Helené Lackenbauer, Uppsala   Ledamot 
Azadeh Rojhan Gustafsson, Upplands Väsby  Ledamot  
Hamid Zafar, Göteborg    Ledamot 
 
Våra motiveringar till våra förslag på nyval: 
 
Kajsa Johansson 
Kajsa är en av SAK:s mest kunniga och engagerade medlemmar. Hon har suttit i föreningsstyrelsen 

sedan 2015 och har tidigare suttit i SIDA:s styrelse. Hon är mycket kunnig om SAK:s 

biståndsverksamhet förutom att hon varit drivande i SAK:s förändringsarbete i i Sverige. Hon är därför 

en utmärkt kandidat till posten som vice ordförande för SAK.  

Anna-Karin Johansson 
Anna-Karin avgick för två år sedan som generalsekreterare för SAK. Hon har därefter bidragit till 

SAK:s informationsarbete i Sverige. Hon är för närvarande generalsekreterare för RFSU. Anna-Karin 

kan bidra med bistånds- och Afghanistankunskap samt sitt breda nätverk i Sverige för att hjälpa SAK 

att hitta nya verksamhets- och engagemangsformer. 

Joar Forssell 
Joar är riksdagsledamot för Liberalerna sedan 2018 och är suppleant i utrikesutskottet där 

biståndsfrågorna i riksdagen behandlas. Han har tunga poster i Liberalernas partistyrelse och som 

ordförande för Liberala Ungdomsförbundet. Joar kan därför vara en mycket god länk till riksdagen och 

den politiska sfären förutom att han kan bidra med erfarenheter från politiskt arbete för att nå yngre 

människor.  

Anders Rosén 
Anders var anställd som SAK:s kommunikationsrådgivare i Kabul under åren 2012-2014. Han har 

därför god insikt i de utmaningar som SAK står inför i Afghanistan. Anders har bidragit till SAK:s 

arbete under senare tid med föreläsningar om Afghanistan i Dalarna. Han har erfarenhet från arbete för 

att stödja mänskliga rättigheter som ledamot i Stiftelsen Svenska Amnestyfonden som svarar för 

svenska Amnestys biståndsverksamhet. I styrelsearbetet kan han även bidra med att modernisera SAK:s 

arbete med kommunikationsfrågor. 

Abdurrahman Toryalay 
Abdurrahman har varit verksam i styrelsen för Göteborgs lokalkommitté sedan 2016. Han har därför 

goda kunskaper om de utmaningar som SAK står inför när det gäller att utveckla medlemsrörelsen 

lokalt. Abdurrahman har även allmänt goda kunskaper om förhållanden i Afghanistan, särskilt om de 

utmaningar landet har vad gäller utveckling av infrastruktur. 

 
4. Presentationer 
Kvarvarande och av valberedningen nominerade styrelseledamöter och suppleanter. 
 
Peder Jonsson 
Född 1952, bosatt i Stockholm. Civilingenjör, Teknologie doktor. Senior rådgivare på Kreab AB, ett 

internationellt kommunikationsföretag som arbetar med public relations, media och påverkan, och 

ingick under tio år i företagets ledning.. Peder är bl.a. medlem i Ingenjörsvetenskapsakademins 

näringslivsråd, i den svenska miljö- och klimatkommittén inom International Chamber of Commerce 

ochordförande för Christer Fuglesang Space Center. Peder har suttit i föreningsstyrelsen sedan 2010 

och varit ordförande sedan 2014. 

Shirin Persson 
Född 1951 och bosatt i Skövde. Shirin har sitt ursprung i Sri Lanka och har bott i Sverige sedan 1985. 

Hon är utbildad jurist med inriktning på internationell lagstiftning, mänskliga rättigheter och 
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genderfrågor. Det senaste internationella uppdraget var i Afghanistan för UNAMA 2010 – 2013, då 

som juridisk rådgivare i fredsförhandlingar och mänskliga rättigheter. Aktiv i SAK Skövde/Skaraborg 

sedan återkomsten till Sverige och är medlem i lokalföreningens styrelse. Shirin har suttit i 

föreningsstyrelsen sedan 2014 och var vice ordförande 2017-2019. 

Kajsa Johansson 
Född 1979 och bedriver doktorandstudier vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon arbetar även deltid på 

biståndsorganisationen We Effect. Hon har arbetat för SAK i Afghanistan som Civil Society Co-

ordinator. Hon har också arbetat för ett flertal organisationer i Mocambique. 2014 fick hon Föreningen 

för utvecklingsfrågors pris för sina insatser inom bistånd. Hon var 2016-2018  ledamot i SIDA:s 

styrelse. Kajsa har suttit i föreningsstyrelsen sedan 2015. 

Bengt Ekman 
Född 1950 och bosatt i Stockholm. Han arbetade 37 år på SIDA innan sin pensionering 2017, senast 4 

år på Afghanistanenheten med frekventa besök i landet. Bengt var dessförinnan chef i Burma nästan 5 

år och andra utlandstjänstgöringar har varit i Vietnam, Indien och Sri Lanka. Förutom utlandstjänster 

har Bengt också varit biträdande generaldirektör, chefscontroller och ekonomichef på SIDA:s 

huvudkontor. Bengt har suttit i föreningsstyrelsen sedan 2017. 

Helené Lackenbauer 
Född 1961. Arbetat för svenska kyrkan i Brasilien 1990-1995 och på Diakonia i Stockholm 1998-2000. 

Handläggare på Svenska Röd Korset 1995-1998 samt 2000-2004. Rådgivare/Senior Rådgivare på 

International Federation of Red Cross and Crescent Societies, Genève, Schweiz, 2004-2008. Politisk 

rådgivare vid det svenska ISAF-förbandet, Mazar-e Sharif, Afghanistan, 2009-2010. Senior Politisk 

Rådgivare, TIPH, Palestina, 2010-2011. Forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut, sedan 

2011 med tonvikt på genderfrågor. Hon har suttit i föreningsstyrelsen sedan 2018. 

Azadeh Rojhan Gustafsson 
Född 1986. Riksdagsledamot för (s) i Stockholms län sedan 2014. Dessförinnan arbetade hon för SSU 

2010-2013, bl.a. som internationell sekreterare. Har tidigare varit ordförande för arbetarkommunen i 

Upplands Väsby. Hon har studerat statskunskap och orientalistprogrammet med inriktning på persiska 

språk.  Hon har suttit i föreningsstyrelsen sedan 2018. 

Hamid Zafar 
Född 1982. Gymnasielärare i Göteborg 2006-2010. Utredare/handläggare på Statens Skolinspektion 

2010-2013. Rektor Göteborgs kommun 2013.-2018. Universitetsadjunkt Statliga Rektorsutbildningen 

Karlstads Universitet sedan 2016. Barn och Utbildningschef i Mullsjö kommun 2019. Vald till Årets 

svensk 2019. Han var tidigare ordförande i Göteborgs Afghanistankommitté. Han har suttit i 

föreningsstyrelsen sedan 2018. 

Anna-Karin Johansson 

Född 1962. Utbildad journalist som senare hade flera chefsbefattningar på statliga myndigheter, bl.a. 

biträdande stabschef på statsrådsberedningen. Generalsekreterare för SAK 2013-2017. Arbetar sedan 

2018 som generalsekreterare för RFSU. Bosatt i Stockholm. 

Joar Forssell 

Född 1993. Förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet sedan 2016. Ledamot i Liberalernas 

partistyrelse. Riksdagsledamot sedan 2018 och bl.a. suppleant i utrikesutskottet. Bosatt i Stockholm. 

Anders Rosén 

Född 1956. Utbildad journalist som bl.a. arbetat på Sveriges Television. Har även arbetat med 

kommunikationsfrågor på statliga myndigheter. Arbetade som informationssamordnare för SAK i 
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Kabul 2012-2014. Arbetar f.n. som kommunikationschef i Mora kommun. Bor i Rättvik i Dalarna. Har 

ett centralt förtroendeuppdrag i Amnesty. 

Abdurrahman Toryalay 

Född 1990. Abdurrahman kom till Sverige för fem år sedan för att studera på Chalmers och arbetar 

som projektledare i Göteborg.  Han tog civilingenjörsexamen i Turkiet innan han kom till Sverige och 

han har även kortare yrkeserfarenhet som ingenjör i Afghanistan. Mycket språkkunnig, förutom sitt 

modersmål pashto kan han dari/persiska, turkiska, urdu, engelska och svenska. 

 
5. Nominerade personer till föreningsstyrelsen 
 
Anna-Karin    Johansson Shirin Persson 
Anders Rosén   Kajsa Johansson 
Joar Forssell   Börje Almqvist 
Abdurrahman Touralay  Björn-Åke Törnblom 
Anders Fänge   Dag Klackenberg 
Bengt Kristiansson 

 
Av nominerade personer har Björn-Åke Törnblom avsagt sig omval. 
 
6. Auktoriserad revisor 

 
KPMG, Fredrik Sjölander    omval 
 

 
7. Föreningsrevisorer 

 
Förslag till ordinarie föreningsrevisorer, mandattid ett år 

 
Reza Javid, Skövde     nyval 
Han är aktiv i SAK Skövde sedan lång tid tillbaka och är ekonomiutbildad. 
 
Asem Toukhy, Göteborg    nyval 
Han är aktiv i SAK Göteborg och har också medverkat i Lilla FU:s arbete. Han är ekonomiutbildad. 
 
Förslag till suppleanter, mandattid ett år 
 
Christer Persson, Stockholm   omval 
Han har arbetat i Afghanistan för SAK samt varit ledamot i Stockholms lokalkommitté. 
 
Marie Sallnäs, Stockholm    nyval 
Hon är revisor i Södertälje lokalkommitté. 
 
 
Valberedningen den 7 april 2019 
 
Lennart Kotsalainen (ordförande) 
Hamed Abbasi 
Maria Bodänge 
Mari Engquist 
Tomas Jansson 
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Riktlinjer för valberedningen 
 

Senast fastställda av SAKs årsmöte 26 maj 2018 
 
SAKs årsmöte antar riktlinjer för valberedningens arbete som en ram att arbeta inom och ett rättesnöre för 
hur SAKs styrelse skall se ut. Det är också ett krav som ställs på alla organisationer med 90-konto.   

Valberedningens uppdrag  

Valberedningens uppdrag är att inför SAKs årsmöte lägga fram förslag till förtroendevalda till styrelsen i 
enlighet med stadgarna i § 4.8.16: 

• Ordförande och vice ordförande  

• Styrelseledamöter  

• Styrelsesuppleanter   

• Föreningsrevisorer, ordinarie och suppleanter   

• Auktoriserad revisor   

• Årsmötets presidium   

 Valberedningen ska i sitt arbete se till SAKs bästa i ett helhetsperspektiv. Viktiga utgångspunkter är SAKs 
uppdrag enligt stadgarna samt SAKs olika styrdokument.  

Valberedningens sammansättning  

Valberedningen väljs på årsmötet och ska enligt stadgarna bestå av fem ledamöter, inklusive ordförande. 
Ledamot som på årsmötet lämnar föreningsstyrelsen kan inte väljas till valberedningen.  Det är önskvärt att 
valberedningens ledamöter har erfarenhet av styrelseuppdrag på central nivå samt engagemang i SAK. 
Aktuell kunskap om utvecklingen i Afghanistan och om SAKs utveckling som organisation är önskvärd för 
att kunna bedöma behovet av kompetenser i styrelsen i dagsläget och inför framtiden.   

Valberedningens ledamöter bör gemensamt ha ett stort kontaktnät inom alla för SAK relevanta områden.    

Arbetsordning  

Valberedningen arbetar under hela året mellan två ordinarie årsmöten och skall ges möjlighet att nära följa 
styrelsens arbete. Detta görs genom att ta del av styrelseprotokoll, kontakter med styrelseledamöter samt 
gärna närvaro på minst ett styrelsemöte under året. Valberedningen bör inhämta såväl styrelseledamöters 
som anställdas och ideellt arbetande SAK-aktivas synpunkter på styrelsearbetet.  

Medlem liksom lokalkommitté har rätt att till valberedningen nominera styrelsekandidater. Sista datum för 
nominering är 1 mars. Årsmötets delegater har möjlighet att nominera personer till styrelsen till givet 
klockslag under årsmötet.   

Alla underhandlingar inom valberedningen är högst konfidentiella, och inga persondiskussioner inom 
valberedningen, vare sig muntliga eller skriftliga, får diskuteras med någon utomstående.  

På årsmötets begäran skall valberedningen kunna redovisa sitt tillvägagångssätt.  

Önskvärd kompetens i SAKs styrelse  

Styrelsen har en viktig roll i formandet av SAKs framtid genom sina strategiska beslut. Det är därför av stor 
vikt att styrelsens samlade kompetens och erfarenhet är relevant för uppdraget. Kontinuitet i styrelsearbetet 
är viktig men inte på bekostnad av nödvändig förnyelse och bredd.  

Biståndserfarenhet är speciellt viktigt och styrelsen bör ha flera ledamöter med sådan erfarenhet och med 
erfarenhet från och kunskap om Afghanistans utveckling och utmaningar allmänt och specifikt inom SAKs 
verksamhetsområden.  

Utöver denna kompetens bör styrelsen uppvisa erfarenhet och kunskap inom följande kompetensområden:  

• Erfarenhet av arbete i SAKs lokalkommittéer eller annan frivilligverksamhet 

• Kompetens inom organisationsutveckling och insamlingsverksamhet 
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• Erfarenhet av svensk politik och beslutsprocess i bistånds/utrikespolitiska frågor; balans mellan de 
politiska blocken skall eftersträvas  

SAK verkar i en komplex och dynamisk kontext i Afghanistan, vilket ställer höga krav på att organisationen 
utvecklas och förnyas för att möta nya behov och utmaningar. Det bör därför finnas en öppenhet för 
behovet att inkludera nya kompetensområden i styrelsen.  

SAK eftersträvar en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelsen. Det är även önskvärt med en god 
åldersspridning och ledamöter med afghanskt ursprung.  

Sammanhängande mandattid: begränsningsregel  

Sittande styrelseledamöter vars mandat går ut och som önskar fortsätta bör inte med automatik föreslås för 
omval. Kompetensbehovet i styrelsen skall vara vägledande och sittande ledamöters tidigare bidrag i 
styrelsearbetet samt närvaro vid mötena under det gångna året bör noggrant värderas.  

Valberedningen har att se till såväl kontinuitet som förnyelse. Även om stadgarna ger möjlighet till det bör 
valberedningen ha som mål att ingen styrelseledamot, inklusive ordförande och vice ordförande bör sitta 
mer än åtta år, inklusive eventuell suppleanttid.      

Karantän  

Karantänen riktar sig till före detta anställda samt före detta styrelseledamöter i SAK. Karantänen innebär 
att den som slutat sin anställning, avgått eller lämnat styrelsen på ett årsmöte inte bör få en styrelsepost 
förrän efter tidigast två år. Detta innebär i praktiken att individen i fråga måste stå över under ett årsmöte 
innan vederbörande kan få en styrelseplats. Undantag från denna regel bör ske ytterst sparsamt.  

Svensk insamlingskontroll  

Svensk insamlingskontroll kräver att föreslagen styrelsekandidat inte befinner sig i konkurs, har 
betalningsanmärkning eller är belagd med näringsförbud. Det åligger valberedningen att i samråd med 
SAKs kansli undersöka detta även vid omval till ny mandatperiod. Valberedningen ska informera de 
föreslagna kandidaterna att SAK måste ha kreditupplysning på var och en och om skälen till detta.   

Redovisning av valberedningens arbete för årsmötet  

Valberedningen bör redovisa följande för årsmötet:  

• Vilka kompetenser valberedningen prioriterar att stärka i styrelsen  

• Presentationer av samtliga styrelseledamöter, inklusive dem vars mandat inte går ut det aktuella året  

• Presentationer av föreslagna föreningsrevisorer, auktoriserade revisorer samt årsmötespresidium 
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Medlemmar och ombud till SAKs årsmöte 2019 
En förutsättning för representationsrätt vid Årsmötet enligt god föreningspraxis, utöver stadgans krav 
på verksamhetsberättelse och genomfört lokalt årsmöte, är att en lokalkommitté har en styrelse och 
inte är vilande. Slutgiltig röstlängd beslutas av Årsmötet.  

 

Lokalkommitté Medlemmar Mandat Förändring 

Endast SAK 0     

Göteborg 528 10 0 

Jönköping 0 0 -6 

Lund 284 7 -1 

Malmö 194 6 0 

Skellefteå 119 6 0 

Skövde Skaraborg 221 7 +1 

Stockholm 941 14 -1 

Sundsvall 75 5 0 

Södertälje 183 6 0 

Uppsala 254 7 0 

Vänersborg 146 6 0 

Växjö Småland 122 6 0 

Kabul                            220 1 0 

Utland  23 0 0 

        

Totalt 
Exklusive Kabul Lk 

(3090) 
80 -7 

 

 




