	
  

UNDERLAG och proposition gällande stadgeändring.

BAKGRUND
Förutsättningarna för ideella organisationer har förändrats radikalt de senaste åren, på lokalt, regional och statlig nivå. Vid
kongressen 2011 tog Kontaktnätets medlemmar beslutet att Kontaktnätet framöver skulle betecknas som en ungdomsorganisation
och att det för ordinarie medlemskap bl.a. krävs att medlemmen har 60 % av sina medlemmar i åldern 6-25 år. Nu fyra år senare
kan vi konstatera att antalet medlemmar är på stadigt nergående och att medlemskraven i många tillfällen är eller varit för tunga att
bära för medlemmarna vilket haft som konsekvens att Kontaktnätet förlorat många medlemmar och att återväxten är svag.
Minskade bidrag ledde till att Riksstyrelsen förra året tvingades ta det trista beslutet att säga upp en av våra anställda och
lägga ner kansliet i Örebro. Vi märker även att våra bidragsgivare, Mucfs (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
tidigare Ungdomsstyrelsen) och Kulturrådets förutsättningar ändras och att bidragssystemen är under förändring med bl.a. ökade
krav gällande professionalitet, jämställdhet och tillgänglighet samt en förskjutning mot projektfinansiering av vissa typer av
verksamhet bl.a. festival-arrangemang.
Detta tillsammans med lagd proposition gör att Riksstyrelsen bedömt att Kontaktnätet behöver ha en större rörelsefrihet för att
tillsammans med medlemmarna kunna agera snabbare, hänga med i utvecklingen och därmed bli mindre sårbar. För att möjliggöra
en organisation som snabbt kan kalla till beslut och agera så föreslår Kontaktnätets riksstyrelse att följande ändring av
Kontaktnätets stadgar, § 21 Upplösning, görs.
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PROPOSITION – STADGEÄNDRING
Ny lydelse av § 21. UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Kontaktnätet fattas vid två på varandra följande kongresser, mellan vilka förflutit minst tre månader.
Vid upplösning fördelas Kontaktnätets tillgångar till annan/andra organisationer/föreningar med verksamhet förenlig med
Kontaktnätets mål, på så sätt som den sista kongressen beslutar.
§ 21 UPPLÖSNING lyder idag: Beslut om upplösning av Kontaktnätet fattas vid två på varandra följande kongresser, varav en
ordinarie, mellan vilka förflutit minst tre månader.
Vid upplösning fördelas Kontaktnätets tillgångar till annan/andra organisationer/föreningar med verksamhet förenlig med
Kontaktnätets mål, på så sätt som den sista kongressen beslutar.
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