
Till SAK Stockholms årsmöte 2022 

SAK Stockholms styrelse antog på sitt möte den 25 jan 2022 följande motionen till SAKs årsmöte om 

karantänsregler för val till föreningsstyrelsen. 

Vi föreslår att lokalföreningens årsmöte ställer sig bakom motionen. 

 

Motion om förändring i SAKs Riktlinjer för valberedningen om karantän. 

 

I SAKs stadgar finns inga regler om karantän för fd anställda att kunna väljas till SAKs 

styrelse. I instruktionen för valberedningen finns dock ett avsnitt om karantän som i 

praktiken gör det omöjligt att välja en person som nyligen avslutat sin anställning i SAK, 

till SAKs styrelse. Regeln lyder: 

”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. … Undantag från denna 

regel bör ske ytterst sparsamt.” 

Samtidigt är kompetenskrav på styrelseledamöter, högt ställda och har bla formulerats 

som: 

”…. 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.” 

 

Begränsningsregeln är problematisk, för att vem har idag en bättre kunskap och insikt 

om SAKs biståndsarbete och Afghanistans utveckling och utmaningar än vissa av SAKs 

ledande anställda än tex landschefer, programansvariga, Generalsekreteraren mfl? 

Varför skall vi sätta den kunskapen och erfarenhet i karantän i två år? Visserligen kan de 

kallas in som experter, men det ger inte samma kontinuitet i kunskap som också 

eftersträvas och inte samma ansvarstagande som man kan begära av en styrelseledamot. 

 

Styrelsens ordförande och vice ordförande är de som enligt instruktion till styrelsen 

”förväntas ha ett nära samarbete med generalsekreteraren” och bör av detta skäl, av 

jävsskäl mm, inte kunna väljas till sina positioner utan karantän. 

 

Gedigen kunskap om Afghanistan (som delvis är en färskvara) och SAKs biståndsarbete 

växer inte på träd Som förening bör vi ta vara på denna unika kunskap som lett vår 

förenings oerhört framgångsrika arbete i Afghanistan, ett arbete som blivit en modell för 

andra organisationer och som prisats i olika utvärderingar av bistånd. 

 

Därför föreslår vi  

att karantänsregeln i valberedningens instruktion skriv om så att den lyder: 

 

Karantän 

Karantänen riktar sig till före detta anställda i SAK. Karantänen innebär att den som slutat 

sin anställning, inte kan väljas till ordförande eller vice ordförande förrän efter tidigast två 

år. Detta innebär i praktiken att individen i fråga måste stå över under ett årsmöte innan 

vederbörande kan väljas till ordförande eller vice ordförande. Karantänsregeln gäller inte 

val till övriga styrelseposter. 


