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Förslag till stadgeändring 
 
 
Bakgrund 
På senare år, bland annat i de verksamhetsplaner som årsmötet har beslutat om, har 
påverkansarbete allt tydligare lyfts fram som ViS kärnuppdrag. Styrelsen har i detta arbete kommit 
fram till att det lokala, regionala och nationella påverkansarbetet måste ses som mer prioriterat än 
att förbundet ska ta en tydligt aktiv roll i internationellt samarbete och föreslår därmed förändringar 
i ViS stadgar 1 § som innebär att påverkansarbetet betonas och att förbundets internationella 
arbete tonas ned något.  
   Vidare föreslår styrelsen även några mindre ändringar av redaktionell karaktär i 1 §.   
 
Vid upprepade tillfällen har frågan om vem som kan ingå i ViS styrelse och huruvida det krävs att 
styrelsemedlem är anställd och verksam i enhet som är medlem i ViS aktualiserats. I ViS stadgar 
finns detta inte tydligt reglerat. ViS styrelse gör bedömningen att styrelsens och förbundets 
legitimitet, dels gentemot förbundets medlemmar, dels gentemot andra aktörer, är beroende av att 
styrelsemedlemmarna dels är direkt förankrade i verksamheter som på olika sätt arbetar med eller 
för vuxenutbildning och vuxnas lärande, dels har en koppling till förbundets medlemmar. Med 
anledning av detta föreslår styrelsen ett tillägg i ViS stadgar 16 § som förtydligar detta. 
 

I ViS stadgar 20 § finns formulerat att ”Varje nätverk som godkänts av styrelsen och som inte 
har en representant i styrelsen har rätt att ha en adjungerad representant.” På senare år har 
emellertid representanter för nätverken, istället för att vara ständigt adjungerade till styrelsen, 
bjudits in och adjungerats till vissa styrelsemöten utifrån det behov som har bedömts 
föreligga. Detta bedöms som en mer effektiv ordning och styrelsen föreslår därmed en 
förändring i ViS stadgar 20 §.  

Enligt 24 § I ViS stadgar kan beslut om ändring av stadgarna endast fattas av årsmötet, varvid 
fordras att förslaget får två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. 
 
 
Förslag till beslut 
Med hänvisning till ovanstående föreslår ViS styrelse årsmötet besluta 
 
att  1 §, andra punkten, i ViS stadgar ges lydelsen “att tillvarata vuxenutbildningens intressen  
 gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer genom att vara en  
 aktiv part i påverkansarbete.”  
 
att  1 §, femte punkten, i ViS stadgar ges lydelsen “att stimulera till samverkan på alla nivåer:” 
 
att  1 §, sjätte punkten, i ViS ges lydelsen “att anordna högkvalitativ kompetensutveckling.” 
 
att 1 §, sjunde punkten, i ViS stadgar ges lydelsen “att uppmuntra internationellt samarbete.” 
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att  16 § i ViS stadgar ges följande lydelse: 

”En strävan skall vara att styrelsens sammansättning speglar förbundets 
medlemssammansättning.  
Styrelsen består, förutom av ordförande och vice ordförande, av fem, sju eller nio ledamöter 
samt två till fyra i turordning valda suppleanter. Antalet ledamöter och suppleanter fastställs 
av årsmötet på förslag av valberedningen. Mandattiden skall vara två år, utom för styrelsens 
ordförande och vice ordförande som väljs på ett år. Styrelsemedlem ska ha sin anställning 
och vara verksam inom enhet som är medlem i ViS. För kontinuitet bör halva antalet 
styrelsemedlemmar och suppleanter väljas varje år.” 

att  20 § i ViS stadgar ges följande lydelse:  
”Representant från nätverk som godkänts av styrelsen kan vid behov adjungeras till 
styrelsemöte.  
Styrelsen kan till sig också adjungera annan medlem eller expert.” 
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