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Motion Spädbarnsfondens stadgar, styrelsens svar 
 
Förslag till beslut: 
Årsmötet avslår motionen. 
 
Skälen till styrelsens förslag till beslut: 
 
Arbetsgruppen som haft i uppgift att ta fram ett förslag till nya stadgar för föreningen har 
under arbetet tagit emot de synpunkter som motionären Peter Frejhagen på 
stadgeförslaget. Arbetsgruppen har hanterat hans, och andras, förslag och stora delar har 
inarbetats i det förslag som nu styrelsen lägger fram till årsmötet. 
 
Det som nu Peter Frejhagen motionerar om är sådant som arbetsgruppen valt bort eller 
hanterat på andra sätt än det som motionären vill. 
 
Styrelsen konstaterar att motionens förslag på ändrade formuleringar inte tillför stadgarna 
någon ändring i sak eller i övrigt innebär någon förbättring. Det är en viktig princip att 
stadgarna utgör ett robust ramverk och inte detaljstyr sättet på vilket föreningen genomför 
sin verksamhet.  
 
Motionen förslag avseende verkställande tjänsteperson och distriktssamordnare är 
tillgodosedd genom §21 andra stycket punkt 3 om styrelses ansvar. Regleringen omfattar 
verkställande tjänsteperson och distriktssamordnare. Det finns däremot ingen anledning att 
i stadgarna bestämma att det ska finnas ett ”kansli” och det skulle i så fall behöva definieras. 
Det är en onödig detaljstyrning. Vidare är det bästa för verksamheten i distrikten att 
styrelsen har möjlighet att löpande besluta om tillsättning och omfattning av 
förtroendeuppdraget att vara distriktssamordnare. Motionens förslag försvårar 
möjligheterna för en bra distriktsverksamhet i föreningen.  
 
Motionens förslag angående jäv innebär ingen skillnad mot styrelsens förslag, se §22. 
 
Motionens förslag angående regional organisation tillför inget i sak. Medlemmarna har frihet 
att organisera sig lokalt, men vill man göra det i föreningen namn regleras det genom 
stadgeförslaget, § 24. Motionens förslag på ändrat ordval tillför inte heller något i sak. Krav 
på tydliga och skriftliga styrelsebeslut gäller samtliga beslut som styrelsen fattar, det finns 
inget behov av att särskilt peka ut överlåtelse av beslutanderätt.  
 
Motionärens förslag när det gäller jäv för forskningsnämnden är hanterad i stadgeförslaget, 
§ 21 andra stycket, punkt 4: ”Det är styrelsens ansvar att ansvara för att föreningen följer 
god föreningssed och förvaltar föreningens medel på ett icke-spekulativt sätt.” 
Forskningsnämnden fattar inga beslut om forskningsmedel, det gör styrelsen. Frågor om jäv 
är hanterad i stadgeförslaget, se ovan.  
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