Motion till KFUM Centrals möte avseende ändring till 4 § i föreningens stadga
Mot bakgrund av att KFUM Central i grund och botten är en ungdomsförening så är vårat
arbete med att inkludera ungdomar i föreningens demokratiska process av grundläggande
vikt. I våra stadgars portalparagraf poängteras att föreningens ändamål är; ”att hjälpa barn och
ungdomar att växa upp till demokratiskt skolade samhällsmedlemmar genom en helhetssyn på
människan”. Hur kan vi skola våra ungdomar i demokrati om vi utesluter de från föreningens
mest grundläggande demokratiska process?
De beslut som tas på årsmötet har en direkt påverkan på hur föreningen ser ut för
samtliga våra medlemmar. Majoriteten av dessa medlemmar är mellan 12 och 25 och att inte
välkomna dem i beslutsfattandet är att bortse från en av våra största kunskapskällor, och de
som faktiskt driver vår verksamhet.
På flera av de senaste strategikonferenserna har vikten av ungdomsinflytande betonats.
2017 började KFUM Central med ett Ungdomsforum. Forumet har haft enorm framgång och
visar på vikten av en sänkt rösträttsålder. Det har också belyst unga människors engagemang i
och förståelse för även tuffa delar av föreningsarbetet. Vi kan inte stå för att en så stor del av
våra medlemmar inte har den mest grundläggande rättighet som bör följa av ett medlemskap i
en ideell förening.
KFUM Ängsholmen har, genom dess styrelse, fört kontakt med ungdomsforumet som
också de ställer sig bakom en sänkning av rösträttsåldern. Vi har engagerade ungdomar som
visar ett aktivt intresse av att delta i föreningens demokratiska processer. Att de inte har rätt
att rösta på sitt eget årsmöte är tämligen problematiskt och odemokratiskt.
Jag föreslår årsmötet
Att ändra 4 § i KFUM Centrals stadgar till följande lydelse
1. Var och en som är medveten om föreningens ändamål och som vill verka enligt de uppställda
målen kan bli medlem genom att betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften till
huvudföreningen eller genom att betala medlemsavgift till en av föreningens sektioner. För att
inneha rösträtt på föreningens årsmöte krävs det att medlemsavgiften för innevarande
termin/år är betald samt att medlemmen är röstberättigad. Röstberättigad medlem är den
som fyllt 12 år och äldre, övriga medlemmar äger inte rösträtt.
Medlem som särskilt gagnat föreningen, kan av årsmötet utses till hedersmedlem.
Utträde ur föreningen sker genom anmälan till föreningens styrelse eller till den av
föreningens sektioner medlemmen är ansluten till.
Medlem som trots påminnelse ej betalat medlemsavgift under ett år, anses ha utträtt vid årets
slut.
Medlem som allvarligt skadar föreningen kan efter utredning uteslutas av styrelsen.
Medlemmen äger rätt att yttra sig om utredningen inför styrelsen. I avvaktan på styrelsens
beslut kan föreningens ordförande avstänga medlemmen.

Röstas motionen igenom förutsätter jag att motionen lyfts för andra omröstning på det extra
insatta årsmötet i november. En snabb process för att öka ungas möjlighet att delta i
demokratiska organ uppmuntras.
Undertecknad,
Sean Jansson för styrelsen KFUM Ängsholmen

Styrelsens svar på Motion till KFUM Centrals
möte avseende ändring till 4 § i föreningens
stadgar

KFUM Centrals styrelse har under året diskuterat frågan om ändrad rösträttsålder. Frågan har också tagits
upp under vår Strategikonferens.
I dag är rösträttsåldern 17 år och den främsta anledningen till det är att vi är en förening med stora
ekonomiska resurser som också årsmötet till sist ska ta ansvar för. Föreningen har ansett att yngre
medlemmar inte ska behöva ta det stora ansvaret. Däremot ska föreningen alltid verka för att alla
medlemmar bjuds in att delta och påverka föreningens verksamhet på många olika sätt, t ex
föreningsmöten till vilka vi inte har någon åldersgräns alls.
Skulle KFUM Central fatta beslut om att bilda en stiftelse för de ekonomiska tillgångarna och därmed lyfta
dessa frågor från KFUM Centrals styrelses bord, kommer saken i ett annat läge och en sänkning bör då
diskuteras.
Denna fråga kommer dock inte att avgöras förrän vid ett extra årsmöte under hösten.

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen från Sean Jansson och ber att få ta upp frågan under
nästkommande årsmöte.
KFUM Centrals styrelse

