PROPOSITION TILL KONTAKTNÄTETS KONGRESS 18-19 MAJ, NYKÖPING
STADGEÄNDRING
Bakgrund

Riksstyrelsen har under perioden uppmärksammats på ett problem med Kontaktnätets nuvarande
stadgar. I nuvarande stadgar kräver vi att en medlemsförening ska ha minst 5 ledamöter i åldrarna 625.
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gör bedömningen att det behövs minst
tre medlemmar i en förening.
Nuvarande stadgar rimmar alltså inte med de grundkrav på föreningar som brukar gälla runtom i
landet. Som minst brukar en förening behöva bestå av 3 personer. Däremot bör kravet på minst 60%
ungdomsrepresentation fortsätta gälla.
Riksstyrelsen föreslår därför att Kontaktnätet anpassar sina stadgar för att inkludera fler föreningar.
Det kan ha oerhört stor betydelse för möjligheten att driva föreningar på små orter där det inte bor
många likasinnade. Detta möjliggör också för fler föreningar att kunna klara kraven som
bidragsberättigade medlemmar i Kontaktnätets ansökan till MUCF. (Förändringen innebär i praktiken
att om föreningen har 3 medlemmar varav 2 personer i åldrarna 6-25 år ska den betraktas som
Ordinarie medlem.)

Vidare föreslås Riksstyrelsen att lydelsen:
” på föreningens medlemskort ange att föreningen är ansluten till Kontaktnätet.”
tas bort, då den är omodern. Föreningar har inte längre medlemskort i samma utsträckning som förr.
Förslaget är i stället att föreningen ska ”informera sina medlemmar på lämpligt sätt, exempelvis via
hemsida eller på medlemskort om att föreningen är ansluten till Kontaktnätet.”

Nuvarande lydelse

§ 4. MEDLEMSKAP
A Ordinarie medlem i Kontaktnätet kan den förening bli som
är ideell.
har minst fem fysiska personer i åldern 6-25 år som medlemmar.
har minst 60% av medlemmarna i åldern 6-25 år
utöver fysiska medlemmar kan förening även ha juridiska personer som medlemmar. Dessa får dock
högst uppgå till 10% av föreningens totala antal medlemmar, och varje juridisk person får endast ha
en röst vid föreningens medlemsmöten.
är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning.
verkar i enlighet med Kontaktnätets målsättning och uppfyller de av Kontaktnätet stadgade kraven.
B Observatörsmedlem i Kontaktnätet kan den förening bli som

strävar efter att under den tidsperiod som riksstyrelsen beslutar uppfylla kraven för ordinarie
medlemskap i Kontaktnätet.
Medlemskap i Kontaktnätet gäller tills vidare.
Medlemsförening ska
ha fast verksamhetsår, vilket bör vara kalenderår.
ha medlemskap som gäller samma tid som verksamhetsår.
årligen lämna verksamhetsrapport eller verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
på föreningens medlemskort ange att föreningen är ansluten till Kontaktnätet.
Medlemsföreningarna rekommenderas att ge medlemmar i andra Kontaktnätsföreningar samma
medlemsförmåner vid arrangemang som de egna medlemmarna.
Förslag till ny lydelse (förändringar i röd färg)

§ 4. MEDLEMSKAP
A Ordinarie medlem i Kontaktnätet kan den förening bli som
är ideell.
har minst tre fysiska personer som medlemmar.
har minst 60% av medlemmarna i åldern 6-25 år
utöver fysiska medlemmar kan förening även ha juridiska personer som medlemmar. Dessa får dock
högst uppgå till 10% av föreningens totala antal medlemmar, och varje juridisk person får endast ha
en röst vid föreningens medlemsmöten.
är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning.
verkar i enlighet med Kontaktnätets målsättning och uppfyller de av Kontaktnätet stadgade kraven.
B Observatörsmedlem i Kontaktnätet kan den förening bli som
strävar efter att under den tidsperiod som riksstyrelsen beslutar uppfylla kraven för ordinarie
medlemskap i Kontaktnätet.
Medlemskap i Kontaktnätet gäller tills vidare.
Medlemsförening ska
ha fast verksamhetsår, vilket bör vara kalenderår.
ha medlemskap som gäller samma tid som verksamhetsår.
årligen lämna verksamhetsrapport eller verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
informera sina medlemmar på lämpligt sätt, exempelvis via hemsida eller på medlemskort om att
föreningen är ansluten till Kontaktnätet.
Medlemsföreningarna rekommenderas att ge medlemmar i andra Kontaktnätsföreningar samma
medlemsförmåner vid arrangemang som de egna medlemmarna.

Förslag till beslut:
Riksstyrelsen föreslår att kongressen beslutar att ändra stadgarna enligt den nya lydelsen.

