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BESLUTSUNDERLAG  
 
 
Bakgrund 
Styrelsen fattade i oktober 2019 beslut om att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma till styrelsens 
decembermöte med ett förslag till årsmötet angående skydd av sektionens stadgar. Nedan följer 
förslaget.  
 
Förslag om stadgeändringar kopplade till kupprisk på årsmötet  
Kupprisk nämndes som ett av argumenten för en representativ styrmodell när styrelsen 2019 
presenterade sitt förslag om att Amnesty skulle övergå till representativ demokrati. Införandet av en 
representativ styrmodell hade i och med modellens konstruktion minskat risken för kupper, eftersom det 
är enklare för den som vill skada Amnesty att betala medlemskap för 100 personer än att ta över 
tillräckligt många distrikt för att få majoritet på årsmötet. Att förslaget om en representativ styrmodell 
avslogs av årsmötet innebär att sektionens årsmöte och stadgar är fortsatt är sårbara. Sektionsstyrelsen 
vill genom nedan föreslagna stadgeändringar åtgärda detta. 
 
Sektionsstyrelsen kan i nuläget inte se att det föreligger något hot om kupp mot sektionens årsmöte, men 
andra organisationer som Föreningen Nordens Ungdomsförbund och Skattebetalarnas förening har varit 
med om att rasistiska och nazistiska grupper försökt infiltrera och “ta över” organisationen genom att lösa 
medlemskap och delta i föreningarnas årsmöten. I och med att Amnesty i Sverige arbetar mer “på eget 
land” och tar ställning i känsliga frågor som tiggeriförbud och liknande är det möjligt att risken ökar. 
 
Orsaker till att fientliga grupper vill ta över organisationer kan till exempel vara att få makt över resurser, 
men också att styra hur och i vilken riktning organisationerna arbetar. 
 
Sektionen skyddas till viss del mot kupper i och med att det i regel bara är delar av styrelsen som byts ut 
vid varje årsmöte, men ett årsmöte som domineras av fientliga personer skulle kunna tvinga styrelsen att 
driva sektionen i en riktning som går emot Amnestys åtagande och värdegrund och därmed majoriteten 
av medlemmarnas vilja. För även om det är få medlemmar som deltar i sektionens årsmöte, så kan 
majoriteten av de andra medlemmarna antas ställa sig bakom Amnestys åtagande och värdegrund och 
önska att sektionens resurser används för verksamhet som går i linje med det. 
 
De föreslagna stadgeändringarna för att skydda sektionens stadgar mot kupper rör två områden: 
förslagsrätt till årsmötet och ändringar av ändamåls- och verksamhetskritiska paragrafer. 
 
Förslagsrätt 
Stadgarna preciserar i dag inte vem som kan lämna in en motion till årsmötet och i beredningen föreslå 
ändringar eller tillägg. Enligt nuvarande lydelse finns det en teoretisk möjlighet för icke-medlemmar att 
skicka in motioner till sektionens årsmöte. Det kan förefalla meningslöst att skicka in en motion till ett 
årsmöte i en organisation där en inte är medlem, men det skulle kunna användas som metod för att störa 



den demokratiska processen. Till exempel genom att skicka in hundratals motioner som årsmötet måste 
behandla. 
 
Ändamåls- och verksamhetskritiska paragrafer 
Stadgarna innehåller ett antal paragrafer som beskriver Amnesty som organisation, till exempel vad vi 
står för och hur vi arbetar. I dagsläget krävs endast 2/3 majoritet på ett årsmöte för att ändra de 
paragrafer som slår fast Amnestys ändamål och verksamhet (1 - 3), vilket gör det förhållandevis enkelt för 
fientliga grupper att tvinga sektionen i en helt annan riktning än att verka för alla människors lika värde 
och rättigheter. 
 
Paragraferna 5.2 och 13.1 - 13.5 reglerar ansvar för sektionens tillgångar och hur dessa ska fördelas i 
händelse av sektionens upplösande. Även dessa är värda att skydda extra, för att förhindra att fientliga 
grupper tar makt över sektionens tillgångar. 
 
Paragraferna 9.1 - 9.5 beskriver formerna för beslutsfattande i samband med årsmöte och extra 
medlemsmöte. Det är således i dessa paragrafer som det slås fast hur stadgarna ändras. 
 
Observera att stadgarna gör skillnad på årsmöte och extra medlemsmöte. Årsmötet är ett ordinarie 
beslutsfattande möte som sektionsstyrelsen kallar medlemmarna till en gång om året. Om det skulle 
hända något under året som måste avhandlas genast kallas medlemmarna till ett extra medlemsmöte 
som enbart behandlar de frågor som nämns i kallelsen (detta regleras i paragraferna 8.1 - 8.3 och 9.1 - 
9.5). 
 
Förslag till stadgeändringar 
 
att lägga till en ny punkt 7.3 i sektionens stadgar som preciserar förslagsrätten till sektionens årsmöte. 
Skrivningen i stadgarna blir följande: 7.3 Sektionens styrelse, distrikt, grupper och medlemmar har 
förslagsrätt till årsmötet. 
 
att korrigera numreringen för resterande punkter under avsnitt sju; 
 
att i punkt 9.2 lägga till “förslagsrätt”. Skrivningen i stadgarna blir följande: 
 
9.2 Varje medlem av Sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte om medlemmen 
innan anmälningstiden till mötet gått ut har betalat full medlemsavgift för innevarande eller föregående år 
eller har registrerat sig som ungdomsmedlem. För yttrande-, förslags- och rösträtt krävs att 
medlemmen anmält sig till årsmötet i enlighet med de anvisningar som ges i kallelsen. Årsmötet får vid 
upprättande av röstlängden bevilja sent anmälda medlemmar yttrande-, förslags- och rösträtt. 
 



att lägga till tre nya paragrafer 9.4, 9.5 och 9.6 som ersätter nuvarande 9.4  och 9.5  och tillsammans 1 2

reglerar beslut vid årsmöte och extra medlemsmöte. Skrivningen i stadgarna blir följande: 
 
9.4 Vid årsmöte respektive extra medlemsmöte ska frågor som gäller bordläggning till nästa 
årsmöte och behandling av för sent inkomna motioner avgöras med 2/3 majoritet. Yrkande om 
bordläggning av ärende inom samma möte avgörs med enkel majoritet. Ärendets behandling 
anstår till annan tidpunkt som mötesordföranden bestämmer. 
 
9.5 Ordförandeval avgörs med absolut majoritet, d v s mer än hälften av avgivna röster. Övriga 
frågor avgörs med enkel majoritet. Om votering är begärd sker denna öppet. Vid personval kan 
sluten omröstning begäras. Vid lika röstetal gäller den mening som den vid voteringen 
fungerande mötesordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör. 
 
9.6 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av årsmöte och måste fattas med 2/3 majoritet. 
Ändring av paragraf 1, 2, 3, 5.2 och 9.6 samt 13.1 till och med 13.5 ska för att vara giltig fattas med 
2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Ändringarna träder i kraft (1) 
omgående, (2) när mötet avslutats, eller (3) vid den senare tidpunkt som mötet beslutar. Vid det 
möte ändringen slutligen beslutas ska mötet besluta om när ändringen ska börja gälla. 
 
 
Styrelsen föreslås besluta  
 
att lägga fram förslaget om stadgeändringar kopplade till kupprisk på årsmötet till årsmötet 2020. 

1 Nuvarande lydelse: 9.4 Vid årsmöte respektive extra medlemsmöte ska frågor som gäller bordläggning till nästa 
årsmöte och behandling av för sent inkomna motioner avgöras med 2/3 majoritet. Ändring av dessa stadgar kan 
endast beslutas av årsmöte och måste fattas med 2/3 majoritet. Ordförandeval avgörs med absolut majoritet, d v s 
mer än hälften av avgivna röster. Övriga frågor avgörs med enkel majoritet. Om votering är begärd sker denna öppet. 
Vid personval kan sluten omröstning begäras. Vid lika röstetal gäller den mening som den vid voteringen fungerande 
mötesordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör. 
 
2 Nuvarande lydelse: 9.5 Yrkande om bordläggning av ärende inom samma möte avgörs med enkel majoritet. 
Ärendet behandling anstår till annan tidpunkt som mötesordföranden bestämmer. 


