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Förbundsstämma 13 juni 2019



REIGN är bandet där sex starka sångröster med 
hjälp av uttrycksfull stämsång levererar explosions-
artad pop. De har sedan 2017 satsat på livefram-
trädanden på Stockholms pop- och klubbscener. 
Där har de skapat sig ett rykte om att vara en unik 
liveakt där sårbarhet och kraft förenas.

REIGN har gjort omtalade live sessions och under 
sommaren 2018 släpptes deras första singel Lions 
som dessutom är ledmotiv till podcasten Stockholm 
- A womans place. Under våren 2019 släpper REIGN 
ännu en efterlängtad live session och singel num-
mer två.

Anna Lindahl - sång/percussion
Cosima Lamberth - sång/synthbas/percussion
My Schaffer - sång/percussion
Hanna Bylund - sång/percussion
Lili Holényi - sång/percussion
Helen Salim - sång/percussion

Johan Söderman är professor i barn- och ung-
domsvetenskap vid Göteborgs universitet, docent i 
musikpedagogik och folkbildare.
Söderman är intresserad av barn- och ungdomskul-
tur, sociala rörelser, civilsamhälle, vuxnas lärande 
och folkbildning. Han är ledamot i Folkbildningsrå-
dets styrelse och Mimerrådet - Nationella rådet för 
folkbildningsforskning, vid Linköpings universitet.

Foto: Torsten Arpi.
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Välkommen!
Sensus studieförbunds ordinarie förbundsstämma 2019

tider för dagen

09.00 Registrering och förmiddagskaffebuffé

10.00 Inledning 

 Musik med REIGN

10.30 Tillitens betydelse för individ och samhälle, Johan Söderman

12.00 Lunch

13.00 Förhandlingar

16.00 Stämman avslutas

👍
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Förslag till föredragningslista

1. Stämmans öppnande

2. Val av presidium. 

 - Ordförande

 - Vice ordförande

 - Sekreterare.

3. Val av två justerare, tillika rösträknare.

4. Fastställande av föredragningslista och sammanträdesordning

5. Fastställande av röstlängden.

6. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande.

7. Val av kommitté att förbereda val av valberedning samt val av 

 redaktionskommitté

8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och   

 balansräkningar för 2017 och 2018.

9. Revisorernas berättelser för 2017 och 2018

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017 och 2018

11. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter

12. Fastställande av huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för   

 Sensus studieförbund 2019-2020

13. Förbundsstyrelsens rapport om Vilja Vidare

14. Proposition: Ändring av stadgar för Sensus studieförbund

15. Proposition: Arbetsordning för valberedningen

16. Medlemsansökningar (inga medlemsansökningar har inkommit)

17. Motioner (Inga motioner har inkommit)

18. Rapporter från förbundsstyrelsen 

 a. Medlemsavgifter

 b. Eventuellt övriga rapporter

19. Beslut om arvoden

20. Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen

21. Val av förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande

22. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen

23. Val av två revisorer, varav en auktoriserad, jämte två ersättare

24.  Val av valberedning

25. Avtackningar

26. Avslutning
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Valberedningens förslag till mötespresidium
för förbundsstämman

Valberedningen föreslår följande

Mötespresidium för förbundsstämman:

Ordförande Robin Nord
Vice ordförande Lovisa Pihl
Sekreterare Cecilia Bergström

Sensus valberedning 2017-2019: 

Ann-Kristin Falkeby – sammankallande, Christofer Lundgren,

Erika Nordvall Falck, Marianne af Malmborg

 punkt 2 
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Yttranderätt

Alla ombud, ledamöter av förbundsstyrelsen, för-
bundets revisorer samt förbundets och regionernas 
ledande tjänstemän har yttranderätt. Presidiet kan 
bevilja övriga deltagare yttranderätt.

Yrkanderätt

Endast registrerade ombud och ledamöter av för-
bundsstyrelsen har yrkanderätt.

Rösträtt

Den som är ombud och har sitt röstkort, har rösträtt. 
Röstkortet får ombuden när de anmäler sig i sekreta-
riatet. Kan ett ombud inte längre vara med och rösta, 
ska röstkortet lämnas till presidiet. Där kan sedan 
ombudets ersättare hämta ut ett nytt röstkort.

Talartid

Talartiden kan vid behov begränsas av presidiet.

Ajournering

Presidiet har rätt att vid behov ajournera samman-
trädet.

Replik

Replik kan begäras om man vill svara på direkt tilltal 
från någon och får högst vara en minut. Om den för-
ste talaren vill besvara repliken, får hen en kontrare-
plik. Replik och kontrareplik begärs hos och beviljas 
av presidiet. Repliker går före i talarlistan.

Sakupplysning

Om man inte förstår ärendet eller om viktiga frågor 
saknas kan sakupplysning begäras. Sakupplysning 
begärs hos och beviljas av presidiet. Sakupplysning 
går före i talarlistan.

Ordningsfråga

Ordningsfråga kan begäras, när det gäller frågor eller 
förslag som gäller själva sammanträdet, men inte 
sakfrågan.

Ordningsfråga begärs hos och beviljas av presidiet. 
Ordningsfrågor går före i talarlistan.

Beslut

Beslut fattas med enkel majoritet. Det innebär att det 
förslag som de flesta röstar på fastställs.
Detta gäller beslut som inte är särskilt reglerade i 
stadgarna.

Röstning

- Röstning kan ske i tre steg. I första hand genom ja-
rop, i andra hand genom uppsträckning av röstkort 
(votering) och i tredje hand genom rösträkning.

- Presidiet gör en uppskattning av röstningen för 
respektive förslag. Är ett ombud inte nöjd med 
presidiets bedömning, begär man votering. Detta 
sker genom att ett ombud håller upp sitt röstkort och 
ropar votering, innan klubban faller. Först genomförs 
en försöksvotering och därefter rösträkning. Röster-
na räknas av de utsedda rösträknarna och resultatet 
skrivs ner i protokollet. Om det blir lika antal röster 
avgörs frågan genom lottdragning.

- Vid personval ska sluten omröstning ske om någon 
begär det.

- Förbundsstyrelsens/valberedningens förslag är 
huvudförslag.

Reservation

Ombud kan lämna in en reservation mot ett beslut 
som man inte kan ställa sig bakom. Reservationen 
får gärna innehålla en motivering. Reservationer ska 
vara inlämnade till presidiet senast 30 minuter efter 
årsmötets avslutande.

Mötesordning vid Sensus förbundsstämma

 punkt 4



Sensus studieförbund | 7

Mandatfördelning förbundsstämma 2019

Förbundsstämmans sammansättning jämte styrelsen enligt Sensus stadgar § 6

Medlemsorganisationer       Mandat

Amningshjälpen          1
Bröstcancerförbundet        1
Credo          1
EFS          5
Frisk & Fri - Riksförbundet mot ätstörningar      1
Individuell Människohjälp        1
KFUM Sverige         2
Kvinnor för mission        1
Kvinnor i Svenska kyrkan        1
Kyrkans Akademikerförbund       1
Kyrkomusikernas Riksförbund       1
Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sverige      2
RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling  1
Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella   1
S:t Georgs Scoutgillen i Sverige       1
Scouterna         7
Shedo          1
Sigtunastiftelsen         1
SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd   1
Spädbarnsfonden         1
Stiftelsen Sverige och Kristen Tro       1
Svenska kyrkan         7
Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan      1
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation      1
Svenska kyrkans Lekmannaförbund       1
Svenska Kyrkans Unga        1
Svenska Lottakåren        1
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa      1
Sveriges Konstföreningar        1
Sveriges Kyrkosångsförbund       6
Sveriges Syriska Riksförbund       1
Y’s Men International Region Sverige      1 

Regioner 
Sensus Norrland         6
Sensus Skåne-Blekinge        4
Sensus Stockholm-Gotland       7
Sensus Svealand         7
Sensus Västra Sverige        7
Sensus Östra Götaland        4

 punkt 5 
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Förbundsstyrelsens förslag till huvudsaklig inriktning 
och medelsdisposition för Sensus studieförbund 
2019-2020

Enligt Sensus stadgar fastställer förbundsstämman huvudsaklig inriktning och med-
elsdisposition för följande år. Förbundsstyrelsen utformar i sin tur budget och hand-
lingsplan utifrån de övergripande förutsättningarna. 

Under 2019-2020 kommer flera av de förändringar som tidigare skett inom ramen 
för Destination framtiden (2011-2017) och nu sker inom Vilja vidare att genomföras. 
Det gör att de ekonomiska förutsättningarna för riksförbundet kommer att förändras 
under perioden. 2019 innehåller extraordinära kostnader under en period av omställ-
ning.

Utgångspunkten är Sensus identitet

Sensus identitet

Vår identitet, som återfinns på sidan 11, styr hela Sensus. Det betyder att det ytterst är 
identiteten som ger oss vår huvudsakliga inriktning. Sedan den fastställdes 2015 har vi 
steg för steg identifierat förändringsbehov, utarbetat och beslutat om handlingsplaner 
och är nu på väg att bocka av de sista åtgärderna i planerna. Det stora arbetet 2019-
2020 är att kvalitetssäkra att de vidtagna åtgärderna leder till att vi lever enligt vår 
identitet och på så sätt utvecklar verksamhet tillsammans med medlemsorganisatio-
ner, samarbetsparter och deltagare. De vi ytterst är till för.

Huvudsaklig inriktning och medelsdisposition

Sammanfattningsvis är den huvudsakliga inriktningen för riksförbundet att arbeta för 
att vi som helhet ska leva vår identitet. Under perioden handlar det om att genomföra 
de sista åtgärderna i praktiken. En del av detta är att leva vår samverkansstyrda orga-
nisering. Vi har sett över var olika uppgifter ska utföras och riksförbundets ekonomis-
ka ramar påverkas av detta.

Huvudsaklig medelsdisposition föreslås i enlighet med bifogade underlag. Utgångs-
punkten är en ny ekonomisk modell och en beräkning av vad som händer med ekono-
min under nya förutsättningar.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att  fastställa huvudsaklig inriktning och medelsdisposition i enlighet med 
 ovanstående och bilaga,
att  ekonomin justeras i enlighet med de beslut förbundsstyrelsen tar under  
 perioden i syfte att genomföra erforderliga förändringar.

 

 punkt 12 
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Medelsdisposition

Ovan anges planerad medelsdisposition utifrån 2019 års budget och 2020 års preliminära budget. Ramarna är 
preliminära med tanke på att volymförändringar snabbare får genomslagskraft i det förändrade statsbidragsför-
delningssystemet.

Bidragsintäkter

Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader material

Lokalkostnader

Rörelsekostnader

Marknadsföring

Administrativa kostnader

Kostnader personal

Summa rörelsens kostnader

Resultat före avskrivningar och finansiella poster

Avskrivningar

Finansiella poster

Resultat före extraordinära kostnader

Extraordinära kostnader

Resultat  

 År 2019 

 30 900    

 36 300    

 67 200    

-1 100    

-6 200    

-10 300    

-400    

-14 700    

-34 300    

-67 000    

 200    

-400    

 200    

 0 

-3 000    

-3 000    

(tkr) 

 År 2020 

 30 100    

 42 700    

 72 800    

-1 100    

-6 400    

-10 300    

-400    

-14 700    

-39 700    

-72 600    

 200    

-400    

 200    

 0 

 0 

 0 
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Sensus studieförbund idag
Sensus är sveriges fjärde största studieförbund. Vi är 
ett studieförbund i förändring, i ett skifte. Vi har vår 
identitet som plattform för att utveckla verksamhet 
och för att vara en innovativ och betydelsefull kraft i 
samhället. Identiteten svarar mot de stora samhälls-
frågorna i vår tid och vi som studieförbund är mer 
efterfrågade än på länge. Sensus är ett spännande 
sammanhang där olika människor, organisationer och 
kompetenser möts i intressanta samtal. Vi strävar efter 
en genuin förståelse av omvärlden, särskilt inom de för 
oss viktiga områdena livsfrågor, hållbarhet, rättighets-
baserat arbete och relationer. 

Vi får ofta bekräftelse på att vi är en intressant och 
lyhörd aktör i möten med de vi har relation till. Vi får 
också bekräftat att vi hela tiden behöver utvecklas och 
röra oss framåt för att möta den omvärld vi lever i. Ett 
exempel är att vi behöver fortsätta utvecklingen av 
våra digitala uttryck, verktyg och metoder. Våra mö-
tesplatser är uppskattade av många olika människor, 
organisationer och deltagare. Vi blir bättre och bättre 
på att på riktigt arbeta i relation med våra medlemsor-
ganisationer och samarbetsparter i praktiken. Vi möter 
många som har behov av våra insatser i en svår situa-
tion. Just nu pågår ett angeläget samarbete på temat 
demokrati och tillit studieförbunden emellan.

Vi är ett studieförbund och det 
speglas i vår finansiering
Allt vi gör är folkbildning och vi har bestämt oss för 
att vår kärnverksamhet är den bidragsfinansierade 
verksamheten. Våra former för den bidragsfinansie-
rade verksamheten är studiecirklar, kulturprogram 
och annan folkbildningsverksamhet. Vi kompletterar 
med verksamhet som finansieras på annat sätt när det 
stödjer det vi vill åstadkomma uttryckt i vår identitet. 
Finansiering av verksamheten sker huvudsakligen av 
de statsbidrag förbundet får via Folkbildningsrådet. 
Finansiering sker också genom andra bidrag, delta-
garavgifter samt uppdrag av olika slag. Uppdragen 
relaterar till de vi är och det vi kan. En del av statsbi-
draget finansierar riksförbundets uppdrag. En annan 

del i ekonomin är vi inom Sensus delar på kostnaden 
för gemensamma funktioner.

Riksförbundets huvuduppgifter
Sensus riksförbund har ett nationellt uppdrag. Det 
fullgörs genom förbundsstyrelsen som beslutande 
organ och riksförbundets kansli som verkställande or-
gan. Den nationella nivån har till uppgift att stärka och 
utveckla Sensus som helhet genom att stödja regio-
nerna, skapa och vårda relationer, utveckla samarbetet 
med medlemsorganisationer och samarbetsparter och 
verka inom folkbildningens och civilsamhällets orga-
nisationer. Riksförbundet har också konferensverk-
samhet genom Sensus Möte. Sensus är en av huvud-
männen i Sigtuna folkhögskola och äger och förvaltar 
fastigheten som skolan har sin verksamhet i. Vi är 
även huvudmän för Fonden för mänskliga rättigheter 
och Arbetets museum. Under den aktuella perioden 
kommer fokus att vara att utveckla verksamhet utifrån 
Sensus identitet. Vi kommer utifrån vår människosyn 
och vårt samverkansavtal arbeta med medarbetarskap, 
kompetensutveckling och samtidigt med att hushålla 
med våra resurser.

• På uppdrag från Folkbildningsrådet ansva-
rar vi för att statsbidraget fördelas mellan re-
gioner och riksförbund samt att det används 
på rätt sätt. Vi ansvarar för helheten i Sensus 
kvalitetsutveckling och sköter internkontrol-
len medan regionerna ansvarar för egen-
kontrollen. Vi utvecklar vårt gemensamma 
kvalitetsarbete i samspel med regionerna. 
Riksförbundet säkerställer att vi uppfyller de 
villkor Folkbildningsrådet har satt för att vi 
ska erhålla statsbidrag.

• Vi ansvarar för och arbetar med nationel-
la relationer med branschorganisationer, 
medlemsorganisationer, samarbetsparter 
och övriga organisationer i civilsamhället. Vi 
söker nya samarbetsparter och utvecklar de 
samarbeten vi har genom olika utvecklings-

Bilaga till huvudsaklig inriktning 2019-2020
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projekt på nationell nivå. Vi bidrar till att 
hitta helheten i Sensus arbete med relationer 
tillsammans med våra regioner.

• Vi arbetar med att skapa ett Sensus genom 
att leda Sensus gemensamma planerings-
process och samordna arbetet med att skapa 
och upprätthålla gemensamma förhåll-
ningssätt, internt och externt. Vi kallar vår 
organisering för samverkansstyrd. I det nya 
ligger att samla verksamhetsutveckling i vår 
kuvös som kallas ”Sensus X”. Sensus X är 
en gemensam plattform för verksamhetsut-
veckling för hela Sensus, men också för med-
lemsorganisationer och samarbetspartners. I 
Sensus X gör vi gemensamma prioriteringar 
och satsningar på verksamhetsutveckling 
utifrån olika målgrupper. Vi har också inter-

na mötesplatser som vi kallar för Torg som 
är en plats för ständiga förbättringar inom 
ett visst område. Medarbetare samlas för 
erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, lä-
rande, planering med mera. Likaså är Sensus 
Rådslag en del av den gemensamma plane-
ringsprocessen. På Rådslaget möts förtroen-
devalda och medarbetare för att ge underlag 
inför stämmornas beslut om huvudsaklig 
inriktning, samt att följa upp tagna beslut på 
och införliva dem i verksamhetsplaneringen.

• Nytt är att vi samlar fler Gemensamma 
funktioner på riksförbundet. Vi delar på 
arbetet och på kostnaderna. Vi samlar de 
uppgifter som det är svårt att upprätthålla 
kompetens i inom alla delar av Sensus.

Grund

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag 
som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värde-
grund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus 
är partipolitiskt obundet.

Vision

Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö. Det lokala 
och globala samhället präglas av tillit eftersom varje människas kapacitet tas tillvara. Organisationer och arbets-
platser utvecklas med engagerad och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.

Verksamhetsidé

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupple-
velser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är 
studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.

Bilaga Sensus identitet
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Identitet

Sensus är ett studieförbund och vi arbetar med bildning och kultur. Detta ändras inte. Däremot förändras och ut-
vecklas vi i samspel med samhället i stort och i samverkan med våra medlemsorganisationers, samarbetsparters 
och deltagares utveckling. Allt vi gör är folkbildning och folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhåll-
ningssätt. Det som gör oss unika är vårt val av målområden och hur vi tolkar och arbetar inom dem i vardagen. 
Våra finansiärer har syften med de medel vi tilldelas. Det gäller staten men också kommuner, landsting och 
andra. Vi skapar vår verksamhet i samverkan med medlemsorganisationer och samarbetsparter samtidigt som 
det är deltagarna vi ytterst är till för. Vi vill utveckla, fördjupa och göra verksamhet som skapar engagemang och 
som speglar det vi vill vara.

Vi bejakar människans livslånga lust till utveckling och lärande. Bildning är förmåga att tolka, reflektera och 
sätta samman kunskap till ny kunskap. Sensus ger plats för möten där flera tolkningar lever sida vid sida i re-
spekt för varandra. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi och 
finns med där mötesplatser för bildning utvecklas. Vi har en känd opinionsbildande ställning vad gäller folkbild-
ningens roll i samhället.

Kultur är en upplevelse, ett möte med sig själv och andra. Alla har rätt att skapa och alla har rätt att delta som 
utövare eller publik utan normer som krymper människan. Kultur är en del av demokratibyggandet.

Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. Livsfrågor är ofta mer 
än ett teoretiskt ämne eller samtal. Det kan handla om människans existens. Genom möten förstår människor sig 
själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarsta-
gande för demokrati och omvärld.
Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter 
och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap 
att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter.

Sensus är en folkbildningsaktör som med ett aktivt hållbarhetsarbete gör skillnad i samhället. Vi bidrar till 
mötesplatser som belyser och verkar för en helhetssyn omkring en långsiktig och bärkraftig hållbarhet. Vi är 
medvetna om och synliggör den påverkan som vår egen verksamhet har på individ och samhälle.

Gemensamt, nationellt och regionalt, har vi ett arbetssätt som ger beredskap för framtiden och vi är proakti-
va så att vi ser möjligheter och upptäcker problem i tid.
Vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden och dem vi samarbetar med. Vi bygger långsiktiga och kvalitati-
va relationer baserade på kunskap och erfarenheter. I ömsesidig dialog arbetar vi med att förstärka och bidra till 
det som våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare vill utveckla. Sensus gemensamma kompe-
tens är bred, djup och ändamålsenlig.

Antagen av Sensus förbundsstämma 29 maj 2015



Vilja vidare
Grundläggande värderingar och arbetssätt

utgångspunkten för Sensus 
förbundsstyrelse inför beslutet att 
starta Destination framtiden var ett 
antal utmaningar. Våra medlemsor-
ganisationer och samarbetsparter 
var inte helt nöjda med oss. Sensus 
upplevdes som spretiga, otydliga 
och som olika i olika delar av lan-
det. Man önskade möta ett Sensus 
i hela landet och att Sensus skulle 
leverera mer lika oavsett vilken 
del av Sensus man hade kontakt 
med.  Regionernas ekonomiska 
förutsättningar var väldigt varie-
rande, en del hade utmaningar i 
resultat och andra i balans. Inom 
Sensus och mellan delar av Sensus 
fanns särsyn kring både vilka vi var 
och vad vi skulle åstadkomma. En 

särsyn kring förhållningssätt och 
arbetssätt. Förutom detta upplev-
des dåvarande strategi som svår att 
styra utifrån.

Från början till slut har vi i 
vår förändringsprocess utgått från 
två antaganden. Antagandena kan 
ses som värderingar, åsikter eller 
förhållningssätt. Oavsett hur man 
ser det har de präglat hur vi har 
arbetat och också resultatet av 
förändringsprocessen. Det ena 
är att vi på riktigt tror och litar 
på att människor kan och vill. Vi 
har och visar tillit och tilltro till 
människans vilja och förmåga att 
lösa problem. Exempel på hur det 
präglat processen är när vi samlade 
alla medarbetare på några ställen 

i landet för att göra gemensamt 
arbete kring vilka vi ville att Sensus 
skulle vara. Andra exempel är att vi 
utvecklat vår organisering kring ett 
starkt medarbetarskap.

Det andra är att vi tror att enda 
sättet att åstadkomma en rörel-
se framåt och att åstadkomma 
varaktiga förändringar i verklig-
heten är att människors förmågor 
tas tillvara där de verkar. Vi tror 
att delaktighet, dialog och gemen-
sam problemlösning är det bästa 
sättet att utveckla och få varaktiga 
resultat. Förändringsarbetet har 
hela tiden inrymt och kretsat kring 
dessa värderingar/antaganden om 
verkligheten. De har styrt hur vi 
tagit oss framåt och hur vi värde-
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rat resultatet. Exempel på hur det 
påverkat är att det är grupper av 
medarbetare och förtroendevalda 
som tagit fram förslag på lösningar 
i olika skeden i processen. Kär-
leken till människan och tron på 
att människor tillsammans skapar 
utveckling har varit och är vår bas.

Från början till slut har vi haft 
några genomsyrande arbetssätt 
och metoder. Vi har arbetat efter 
Y-modellen, i helheten men också 
i delar. Y-modellen är en metod för 
att driva förändringsarbete som är 
ganska lik många andra. Genom att 

kartlägga ett nuläge och ett önskat 
läge och jämföra dem framträder 
ett förändringsbehov. Olika alter-
nativ för att möta förändringsbeho-
vet tas fram och vägs mot varandra. 
Slutligen väljs ett av alternativen 
som det görs en handlingsplan för. 
Det vi tyckt varit särskilt intressant 
med Y modellen är att man tar ett 
steg i taget och att man tar fram fle-
ra handlingsalternativ innan man 
väljer väg.

Vi har arbetat stegvis. Vi har 
inte haft någon övergripande 
tidplan men satt tider för delleve-

ranser. Vi har utvärderat varje steg 
innan vi designat nästa. Vi har tagit 
alla beslut i linjeorganisationen och 
berett frågor och tagit fram förslag 
i ad hoc grupper. Vi har sökt fakta 
och analyserat olika alternativa 
lösningar innan vi fattat beslut. Vi 
har arbetat med förtroendevalda, 
medarbetare och medlemsorgani-
sationer. Vi har arbetat i samverkan 
för att vi tror på dialog, gemensam 
problemlösning och samverkan. 
Allt detta fortsätter vi att göra i vårt 
arbete i vardagens olika samman-
hang.
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som resultat av vår förändrings-
process finns ett antal förändringar 
jämfört med tidigare. Konkreta 
förändringar men också föränd-
ringar i vårt sätt att vara. Föränd-
ringarna har skett stegvis men med 
en del tydliga etapper. Vår identitet 
som fastställdes 2015 är ett av de 
viktigaste och tydligaste resulta-
ten. Första delen av Destination 
framtiden handlade om att ta fram 
Sensus identitet som svar på vilka 
vi vill vara och vad vi vill åstadkom-
ma. Den andra delen av Destination 
framtiden innebar att ta fram hand-
lingsplaner för det som behövde 
göras för att leva identiteten. Vilja 
vidare har handlat om att genomfö-
ra handlingsplanernas åtgärder.
 
Nu är identiteten helt enkelt vår 
vägledning i vardagen och i större 
framtidsfrågor. Vi har samsyn kring 
vilka vi är och vad vi vill åstadkom-
ma i och med den.

Vi har sex verksamhetsmässigt, 
personellt och ekonomiskt bärkraf-
tiga regioner. Regionerna är aktiva 
folkbildningsaktörer lokalt och 
regionalt och för det gemensamma 
Sensus.  Genom regionernas arbete 
likväl riksförbundets synliggörs 
Sensus identitet. 

För att verka som ett Sensus 
som rör sig i samma riktning och 
uppträder mer likartat i hela landet 
arbetar vi med en gemensam plane-
ringsprocess. Sensus Rådslag är del 

av den gemensamma planerings-
processen. På Rådslaget möts för-
troendevalda och medarbetare för 
att ge underlag inför stämmornas 
beslut om huvudsaklig inriktning, 
samt att följa upp tagna beslut och 
införliva dem i verksamhetsplane-
ringen.

Utgångspunkten för vår finan-
siering är att Sensus arbetar med 
bidragsberättigad verksamhet som 
kompletteras med valda former av 
ej bidragsberättigad verksamhet 
när det stärker identiteten. Vi an-
vänder Folkbildningsrådets fördel-
ningsmodell internt, samt har en 
åtgärdstrappa för eget kapital. Vi 
har en bättre balans i ekonomin.

Som stöd och som en garant för 
att vi är ett Sensus finns Gemen-
samma funktioner, organisatoriskt 
samlat på riksförbundet. Dessa ska 
vara ett stöd, driva ett gemensamt 
arbetssätt och samla kompetens 
som är svår och dyr att upprätthål-
la i varje enskild del av Sensus. Vi 
har nu gemensamma funktioner för 
Gustav, IT, HR, Kommunikation, 
Lön och för Ekonomi.

I det nya ligger att samlar en del 
av vår gemensamma verksamhets-
utveckling i vår kuvös som kallas 
”Sensus X”. Sensus X är en gemen-
sam plattform för verksamhets-
utveckling för hela Sensus, men 
också för medlemsorganisationer 
och samarbetsparter. I Sensus X 
gör vi gemensamma prioriteringar 

och satsningar på verksamhetsut-
veckling utifrån olika målgrupper. 
Sensus X insatser löser en uppgift, 
arbetar stegvist och pågår i max 
sex månader. Sensus X insatser ska 
relatera till och synliggöra vår iden-
titet. I en Sensus X aktivitet samlas 
medarbetare från olika delar av 
Sensus och ibland företrädare från 
medlemsorganisationer och samar-
betsparter i ett gemensamt arbete.

Likaså har Torg etablerats som 
intern mötesplats för ständiga 
förbättringar inom vissa områ-
den. Medarbetare med uppgifter 
som har med torgets område att 
göra samlas för erfarenhetsutbyte, 
omvärldsbevakning, lärande och 
planering.

Sensus X och Torg öppnar upp 
för initiativ från fler håll än tidi-
gare, går från att bygga på repre-
sentation till att samla relevant 
kompetens, samt driver en stegvis 
verksamhetsutveckling med fokus 
på de vi är till för. Genom Sensus X 
och Torg utvecklar vi tillsammans 
oss som folkbildningsaktörer inom 
bildning och kultur, med särskild 
kompetens inom livsfrågor, rättig-
hetsbaserat arbete och hållbarhet, 
och i relation till dem vi är till för. 
Sensus X och Torg förkroppsligar 
tilltron till medarbetares kompe-
tens, engagemang och att vi blir 
bättre tillsammans.

Resultat
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Sensus medarbetarskap och 
kompetens är grunden för hur 
vi tillsammans är relevanta och 
utvecklar vår verksamhet. Sensus 
medarbetarskap bygger på att ta 
ansvar, engagera sig samt bidra till 
förtroende och samarbete mellan 
olika roller och funktioner. Vi ser 
det som att vi alla är medarbetare 
i första hand och har en roll och 
funktion i andra hand. Vår syn på 
medarbetarskap är sammanlänkat 
med vår syn på människan som ka-
pabel med vilja att delta och bidra.

Vi definierar att kompetens 
består av tre delar. Den första är 
genomsyrande kompetens som 
handlar om att på olika kompe-
tensdjup beroende på roll och 
funktion vara införstådd med 
Sensus identitet, folkbildningens 
särdrag, förståelsen av att verka i 
en samverkansstyrd organisering. 
Vidare hur resurser, finansiering 
och ekonomi samspelar, att förstå 

innebörden av kommunikation 
och dess ledstjärnor och att kunna 
använda system som berör roll och 
funktion. Till detta att införliva 
innebörden av det aktiva medar-
betarskapet och betydelsen av att 
vårda och utveckla relationer. Ett 
Kompetensråd har att säkerställa 
den genomsyrande kompetensen i 
Sensus.  Den andra delen av kom-
petens är funktionskompetens, det 
vill säga det kompetensdjup varje 
medarbetare behöver för att klara 
sina roller och funktioner, som till 
exempel koordinator, chef, verk-
samhetsutvecklare, kommunikatör. 
Den tredje delen är sakkompetens 
inom de områden som uttalas i vår 
identitet, de vill säga bildning och 
kultur kopplat till rättighetsbaserat 
arbete, hållbarhetsfrågor, livsfrågor 
och att utveckla relationer.

Varje medarbetare har en 
möjlighet till kompetensutveck-
ling enskilt och tillsammans med 

andra. Vi verkar för att lära av våra 
erfarenheter och vidareutveckla 
verksamheten i ett ständigt förbätt-
ringsarbete. Medarbetare har ett 
stort utrymme att själv söka och ta 
ansvar för sin kompetensutveck-
ling. Sensus identitet är navet som 
vägleder denna kompetensutveck-
ling. Metoder för att kvalitetssäkra 
och utveckla varje medarbetares 
som organisations lärande i varda-
gen tas fram och konkretiseras.

Sammantaget rör vi oss mot 
ett Sensus i verkligheten, mot att 
våra medlemsorganisationer och 
samarbetsparter uppfattar oss som 
en helhet med livskraftiga delar. Ett 
hållbart Sensus.

För mer detaljerad informa-

tion om de åtgärder som 

genomförts under Vilja vidare, 

se bifogat dokument.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
att  med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
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Vilja Vidare har handlat om att genomföra åtgärderna i handlingsplanerna för Finan-
siering, Kompetensutveckling och Organisering. Nedan presenteras åtgärderna i den 
ordning de har genomförts.

Sensus identitet är navet som vägleder kompetensutvecklingen

Det vi åstadkommer har alltid tydlig koppling till Sensus identitet. Sensus lever och agerar 
som en lärande organisation.

En arbetsgrupp arbetade med hur Sensus identitet vägleder kompetensutveckling, 
vad det innebär att vara en lärande organisation är, samt pedagogiska metoder som bidrar 
till ett lärande i vardagen.

Gruppen har ställt samman sitt arbete till ett vägledande dokument, en studiecirkel 
om ”lära att lära”, förslag på metoder och verktyg för en lärande organisation samt en be-
rättelse om en medarbetares läranderesa. Resultatet av gruppens arbete finns på sensus.
se/viljasamtal

Nivån gemensamt/Sensus X

Sensus X handlar om att samordna och stimulera verksamhetsutveckling över hela landet.
En arbetsgrupp arbetade med att tydliggöra vad som menas med det verksamhetsge-

mensamma Sensus X. Hur tillsätts team, vad är ledningsgruppens roll, hur arbetar vi med 
målgrupper, det vill säga definierar vilka insatserna är till för, i Sensus X?

En översikt togs fram som visade skillnaden mellan Sensus X jämfört med tidigare 
organisering för gemensam verksamhetsutveckling. En enkät sändes till medarbetare där 
de gavs möjlighet att inkomma med förslag på namn och devis för Sensus X. Gruppen 
träffade programgrupper och det fackliga projektet för att samtala om vad Sensus X skul-
le kunna innebära för deras del. Gruppen gästade också RC-gruppen och förde samtal om 
Sensus X. Ett PM om Sensus X i praktiken (ett första steg) arbetades fram.

Stödfunktioner

En arbetsgrupp identifierade åtta möjliga stödfunktioner. En inventering hur det ser ut i 
Sensus samt intervjuer med två liknande organisationer genomfördes.

Kriterier för när stödfunktioner ska inrättas togs fram. Gruppen specificerade sex 
områden där det ska finnas gemensamma stödfunktioner. Ett samtalsmaterial om dessa 
områden togs fram, för vidare samråd.

De sex områdena var: Ekonomi, Gustav, HR, IT, Kommunikation och marknadsföring 
samt Lönehantering.

Organisering

Arbetsgrupp hade i uppdrag att analysera regionindelning utifrån indelningskommitténs 
förslag. Analysen från arbetsgruppen visade att enheterna skulle ha förutsättningar att 
vara bärkraftiga. I rapporten beskrevs fakta omkring volymer, samverkansparter, ekono-
mi och kontor med tänkt regionindelning. Beslut om regionindelning fattades av för-
bundsstyrelsen den 29-30 mars 2017. De nya regionerna blev gällande från den 1 januari 
2018.

Det egna kapitalet i omställning

Eget kapital stärker självständighet och manöverutrymme. Transparens och dialog stärker 
ansvarstagande för delar och helhet.

Bilaga - Rapport Vilja vidare

Åtgärder
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Arbetsgruppen föreslog att eget kapital bör uppgå till 10 % av omsättning. När kapitalet 
understiger 5 % bör befintliga dialogmodellen tillämpas. När kapital överstiger 15 % av om-
sättning bör det finnas rekommendation som stärker initiativ till investering i verksamhets-
utveckling. Arbetsgruppen föreslog åtgärdstrappa då eget kapital förbrukats i regionerna.

Beslut fattades av förbundsstyrelsen den 23 maj 2017. Åtgärdstrappa enligt förslag samt 
att 7,5 % av omsättningen skulle vara eget kapital ingång för regionerna vilket medförde 
tillskott av kapital för berörda regioner.

Intäkter från statsbidragsberättigad verksamhet

Kartläggning av hur intäkterna från statsbidrag och övriga intäkter fördelas i tidigare och 
ny regionindelning. Kartläggningen skulle ge svar på om den nya indelningen ger bärkrafti-
ga enheter.

Arbetsgruppen kartlade hur intäkterna från statsbidrag och övriga intäkter fördelas i 
tidigare och ny regionindelning. Simulering genomfördes. 

Slutsatser som lades fram: bärkraftiga regioner; inga skäl för kompensering, följa FBRs 
modell också internt. Beslut fattades av förbundsstyrelsen den 29-30 mars 2017.

Kompetensrådet ansvarar för att kvalitetssäkra den genomsyrande kompetensen

Kompetensrådets uppdrag, ledstjärnor, sammansättning och rollfördelning specificerades.

Definition av kompetenser

Arbetsgruppen specificerade vad som menas med genomsyrande kompetens och beskrev 
i lägesrapporten hur en ”sensusfiering” kunde gå till. Gruppen visade på hur vi kan förstå 
funktionskompetens. Funktions- respektive sakkompetens säkerställs och utvecklas främst 
inom ramen för olika arenor, som t ex team av medarbetare. Frågan hur funktions- respek-
tive sakkompetens förstås och säkerställs beaktades också av arbetsgrupp ”Sensus identitet 
är navet som vägleder kompetensutvecklingen”.

Frågan hur genomsyrande kompetens förstås och säkerställs har kompetensrådet an-
svar för.

Aktivt och myndigt medarbetarskap

En arbetsgrupp fick uppdrag att beskriva hur processen kan se ut och att påbörja specifika-
tion för de olika kategorierna anställd, ledare och förtroendevald. Arbetsgruppen skulle också 
utveckla stödmaterial och skapa en plan för att identiteten hålls levande inom hela organisa-
tionen.

Tre samtalsmaterial togs fram. Ett av materialen är en studiecirkel om medarbetarskap 
baserat på medarbetarhjulet. Det andra är en cirkel om Sensus identitet i vardagen. Det 
tredje materialet är en mall för ett värdesättande samtal om kompetens och medarbetskap.

Gruppen gjorde en videopodd inspelning för att på ett tillgängligt sätt introducera 
materialen.

Materialet om identitet samspelade med tidigare samtalsmaterial om identitet. En över-
syn och justering gjordes.

Materialen finns tillgängliga via Learnify, se www.sensus.se/viljasamtal, samt fysiskt i 
boxen ”Vilja samtal”. Den senare kom alla anställda medarbetare till del inför medarbetar-
dagarna 2018. Materialen kan användas av förtroendevalda.

Uppdrag regionombildning

För att skapa enkelhet och trygghet i arbetet med regionombildning startade Uppdrag regi-
onombildning. Där samlades frågor som hade med regionombildningarna att göra. Arbetet 
styrdes av regionchefer i de nybildade regionerna samt medarbetare från riksförbundet. 
Till gruppen knöts de kompetenser som behövdes. Uppdraget var avgränsat till regionom-
bildning.
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Gemensam stödfunktion IT och Gustav

Arbetsgrupp tillsattes i augusti 2017 med uppdrag att utifrån Y-modellens arbetssätt ta 
fram förändringsbehov med tillhörande konsekvensanalys för att formera gemensam 
stödfunktion. Rapport inkom till förbundsrektor till den 15 september. Slutrapport till 
förbundsrektor till den 15 november.

Gemensam stödfunktion Kommunikation 

Arbetsgrupp tillsattes i augusti 2017 med uppdrag att utifrån Y-modellens arbetssätt ta 
fram förändringsbehov med tillhörande konsekvensanalys för att formera gemensam 
stödfunktion. Rapport inkom till förbundsrektor till den 15 september. Slutrapport till 
förbundsrektor till den 15 november.

Gemensam stödfunktion HR

Arbetsgrupp tillsattes i augusti 2017 med uppdrag att utifrån Y-modellens arbetssätt ta 
fram förändringsbehov med tillhörande konsekvensanalys för att formera gemensam 
stödfunktion. Rapport inkom till förbundsrektor till den 15 september. Slutrapport till 
förbundsrektor till den 15 november.

Gemensamma stödfunktion Ekonomi och Lönehantering

Arbetsgrupp tillsattes i augusti 2017 med uppdrag att utifrån Y-modellens arbetssätt ta 
fram förändringsbehov med tillhörande konsekvensanalys för att formera gemensam 
stödfunktion. Rapport inkom till förbundsrektor till den 15 september. Slutrapport till 
förbundsrektor till den 15 november.

Dimensionering av gemensamma Sensus

En arbetsgrupp arbetade med resursbedömning och bemanning av stödfunktioner. För-
bundsrektor och regionchefer samtalade om förutsättningar för respektive region, samt 
steg vidare för det gemensamma. Utifrån dessa samtal och Handskakningen dem emellan 
i början av maj 2018 fortsatte gruppens sitt arbete. Gruppen lämnande över sitt arbete till 
resursteam för gemensamma funktioner den 31 maj 2018.

Förståelse av samverkansstyrd organisering

Arbetsgrupp arbetade under våren 2018 om hur förståelsen av samverkansstyrd organise-
ring får konsekvenser i hur samarbete sker i Sensus, också förutom Sensus X och gemen-
samma stödfunktioner. Arbetsgruppen kartlade befintliga grupper och nätverk. Gruppen 
stämde av med fler andra grupper, så som Gustavsamordnare, Etikgruppen, Fackliga 
projektet. Slutrapport lämnades till förbundsrektor i september 2018.

”Typformer” för organisering som beskrevs: Hemhörighet, Torg, Team, Sensus X-team 
och Arbetsgrupper. Vidare beskrevs arbetssätt så som Roller, att arbeta Stegvist och Råd-
givningsprocess. Gruppens arbete relaterade till arbetet med planeringsprocessen. Samtal 
om Torg fördes mellan regionchefer och förbundsrektor om konkretion och nästa steg. 
Syfte, kriterier och process för Torg bearbetades ytterligare under våren 2019, se Åtgärd 
Torg nedan.

Sensus X

Våren 2018 genomfördes en testperiod som avslutades i juni. Sex Sensus X-team hade 
då varit igång. Testperioden utvärderades och ledningsgruppen beslutade att Sensus X 
fortsätter.

Kriterier för Sensus X är:
• En gemensam insats som har tydlig potential att förbättra kvalitet och resultat i   
Sensus som helhet.
• Det ska vara tydligt definierat vilka insatsen är till för.
• Insatsen ska vara ett sätt att leva Sensus identitet i praktiken.



Sensus studieförbund | 21

En Sensus X insats pågår i max sex månader. Relansering av Sensus X lades ut på Work-
place och www.sensus.se/sensusx, samt via digitalt nyhetsbrev.

På Workplace-gruppen Sensus X publicerades korta berättelser om fortsättningen av 
insatserna från år 2018.

Följ Sensus X på www.sensus.se/sensusx 

Fördelning av statsbidraget mellan regioner och riksförbund och finansiering av ge-

mensamma funktioner och Sensus X

En modell för 2019 och framåt togs fram och förbundsstyrelsen beslutade om denna mo-
dell den 11-12 december 2018:

• Att finansiera Gemensamma funktioner genom fördelning av kostnaderna i pro-
portion till rörelseomsättning. 
• Att 2019 och 2020 beräkna avgiften för de gemensamma funktionerna på föregå-
ende avslutade års rörelseomsättning (2018) och därefter på genomsnitt av de två 
senast hela åren (2018-2019).
• Att statsbidraget utbetalas till regionerna efter att riksförbundets andel dragits av
• Att förändringen genomförs samtidigt som införandet av ny finansiering av Ge-
mensamma funktioner. Med sikte 1 juli 2019.
• Att reseutjämningssystemet avvecklas. Togs bort i och med den 1 april 2019.

Under våren 2019 arbetas med utveckla modell för att fördela kostnader, dels för våren 
och dels för ny ekonomisk modell att gälla från den 1 juli 2019. Avstämning sker med regi-
onchefer.

Kompetensrådet

Kompetensrådet tillsattes av förbundsrektor och startade sitt arbete i juni 2017. Uppdra-
get är att ansvara för att säkerställa och kvalitetssäkra den genomsyrande kompetensen. 
Kompetensrådet är klara med beskrivningen av vilka områden som ingår i genomsyrande 
kompetens (Sensus identitet, Samverkansstyrd organisering, Resurser, finansiering och 
ekonomi, Kommunikation, Medarbetarskap, Relationer, Systemstöd & Folkbildning) och 
var på kompetenskartan respektive område ska ligga. Kompetensdimensioner är definie-
rade så att de blir verktyg i arbetsvardagen (Känner till; Kan; Förstår; Gör annorlunda). 
Det görs en digital presentation av genomsyrande kompetens åtta delar och dimensioner. 
Kommer att kopplas till kunskapsbasen. Efter att den digitala presentationen är klar ska 
arbetas med hur kompetens i rörelse och lärande i vardagen håller kvalitet och är syste-
matisk, genom metoder för kompetensutveckling.

Sensus Medarbetarutbildning (SMU) tar avstamp i genomsyrande kompetens. Pla-
neringen av SMU hösten 2019 har startat. Består av lärgrupper som möts på nätet och 
gemensam fysisk träff. 

Utifrån den kompetens som behövs för de steg som nu ska tas byts en del personer i 
gruppen. Kompetensrådet tar nya steg.

Gemensamma funktioner

Förbundsstyrelsen beslutade den 11-12 december 2018 att bemanna gemensamma funktio-
ner och att anställningar ligger på riksförbundet, så som det tidigare beslutats. 

Gemensamma funktioner har startat och arbetar stegvist. Arbetet sker i tre hemvister:
• Gustav och IT (är igång)
• HR och Kommunikation (är igång)
• Ekonomi och lön (startar 1 juli 2019)

Löpande uppgifter utförs och gränssnitt för respektive funktion tydliggörs vidare. En 
genomförandeledare är utsedd.
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Hemvist HR och Kommunikation

Den 1 april startade gemensam funktion kommunikation. Alla tillfrågade medarbetare 
tackade ja till verksamhetsövergång och blir en del av hemvist HR och Kommunikation 
på Riksförbundet. I samband med att funktionen startade informerades om arbetssätt och 
kontaktvägar. Se Workplace grupp Nytt daterad den 1 april 2019. Kontaktväg för Kommu-
nikation är kommunikation@sensus.se. Följ funktionen på Workplace: Kommunikation.

 HR är igång sedan 1 juli 2018. Just nu är det en vakans och rekrytering inleds inom 
kort. För att kontakta HR så finns en egen e-postadress, hr@sensus.se 

Hemvist Gustav & IT 

Funktionen är igång. Utökat ansvar för utrustning och lokal infrastruktur. Webbutbild-
ningar genomförs. IT besöker succesivt arbetsplatser för att kartlägga IT behov Rekry-
tering av ny medarbetare för arbete med ”Gustav” påbörjas inom kort. Kontaktväg är 
datasupport@sensus.se.

Hemvist Ekonomi och Lön 

Starten för funktionen är flyttad till 1 juli 2019. Flera av de tillfrågade medarbetarna har 
valt att tacka nej till verksamhetsövergång och riksförbundet behöver rekrytera ekonomer 
till funktionen. Rekrytering av hemvistledare pågår, lönehandläggare är rekryterad och 
övriga rekryteringar har inletts

Torg

Samtal om Torg har förts mellan regionchefer och förbundsrektor. Ett PM om syfte, kri-
terier och process är fastställt. Torg är en gemensam plats som stärker ett Sensus, genom 
att vi samlas över gränser runt gemensamma områden. På torgen arbetar vi med ständiga 
förbättringar för dem vi är till för vi. De är forum för erfarenhetsutbyte, lärande och om-
världsbevakning samt för att bygga relationer. Torg kan lyfta frågor och inspel till andra 
grupperingar och ”beslutsforum” så som ”Rådslag” inom den gemensamma planerings-
processen.

Torg som startat är:
* Existentiell och psykisk hälsa * Pedagogik och digitalisering
* Scouterna.   * Rättighetsbaserat arbete i Svenska kyrkan
* Musik i kyrkan   * Fristående körer
* Ideellt engagemang  * Live
* Musikhus   * Pride
* Teater    * E-tjänster

Varje Torg har en Workplace-grupp och ett Ciscorum (videokonferens). En utvärdering av 
Torg sker i slutet av 2019.

Planeringsprocessen – Rådslag

Arbetsgrupp startade sitt arbete i juni 2018 om hur skapa en gemensam planeringsprocess 
för att förverkliga Sensus identitet och vara ett Sensus.

Det som kom fram ur arbetet med Förståelse av samverkansstyrd organisering bearbe-
tades in i gruppens arbete. I arbetet lyfts Rådslag fram som plats för inspel till stämmors 
beslut om huvudsaklig inriktning och hur inriktningarna influerar verksamhetsplane-
ringen. Planeringsprocessen var uppe för samtal på förtroendevalda dagar den 21- 22 
november 2018. Fortsatt arbete sker under våren i samspel med regionordförande och 
regionchefer. Ett första Rådslag äger rum den 15-16 oktober 2019 med ett antal deltagare 
från Torg, regioner och riksförbundet. För- och efterarbete ska ske på Torg, i regioner och 
på riksförbundet.
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Ändring av stadgar

Sensus studieförbund

Översyn Sensus stadgar
Sensus har genomgått ett flertal förändringar i arbetat med Destination framtiden och Vilja vidare, bland annat faststäl-
landet av Sensus identitet. Vi går vidare med skapandet av Ett Sensus. Förbundsstyrelsen har därför gjort en översyn av 
stadgarna och föreslår förändringar enligt bilagt förslag. Förbundsstyrelsen har strävat efter en språklig förenkling och 
modernisering där det kunnat ske utan att innehållet påverkats. Förbunds- och regionstadgarna förändras så att de blir 
mer samstämmiga. Modellen för mandatfördelningen på förbundsstämman har justerats något, däremot har antalet 
mandat som tillfaller regioner respektive medlemsorganisationer inte förändrats. Styrelseledamöter föreslås inte ha 
rösträtt på stämmorna. Vice ordföranden föreslås väljas på stämmorna framöver. Valberedningens uppdrag tydliggörs 
genom att arbetsordning fastställs på stämman. Förbundsstyrelsen har undersökt möjligheten att justera stadgarnas 
ändamålsparagraf för att bättre återspegla Ett Sensus, men kommit till slutsatsen att justeringar av sådana formulering-
ar bör göras i en särskild process och inte som en del av stadgeöversynen.

I översynen har inspel kommit vid förtroendevaldadagar, från regionstyrelserna och vid möten med regionordförande. 
Likaså har medlemsorganisationer bjudits in till ett frukostmöte med möjlighet att ställa frågor och ge inspel. 

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
att  fastställa stadgarna

 

 punkt 14
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Förslag nya stadgar

Stadgar för Sensus studieförbund omfattar stadgar för såväl Sensus studieförbund som Sensus regioner.

Stadgar Sensus studieförbund

Sensus studieförbund har vuxit fram ur flera olika folkbildningsinitiativ. KFUK-KFUMs studieförbund grun-
dades 1929. Året därpå, 1930, grundades Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund på initiativ av Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelse. Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV, grundades 1935 av föregångarna till TCO, Tjäns-
temännens Centralorganisation.

Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund ändrade 1947 namn till Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS. Under de-
cennierna därefter tillkom som medlemsorganisationer Svenska Scoutförbundet, Katolska kyrkan och ett antal 
organisationer med humanitär och social inriktning. I januari 2002 ändrades namnet till Sensus studieförbund.

KFUK-KFUMs studieförbund gick 1978 samman med EFSS, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Studieför-
bund, som bildades 1948.

Sensus studieförbund och KFUK-KFUMs studieförbund gick samman i maj 2002. Sensus och TBV gick sam-
man i oktober 2004.

§ 1. Ändamål

Grund 
Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas upp-
drag som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen 
värdegrund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människ-
an. Sensus är partipolitiskt obundet.
Verksamhetsidé
Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupp-
levelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsfor-
mer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.

§ 2. Organisation

Mom 1. Förbundets beslutande organ är förbundsstämman. Verkställande och förvaltande organ är 
förbundsstyrelsen.

Mom 2. Förbundet består av en nationell nivå och regioner som tillsammans bedriver verksamhet 
över hela landet. Regionen bedriver regional och lokal verksamhet.
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Mom 3. Förbundsstyrelsen och förbundets revisorer äger rätt till full insyn i verksamhet och förvalt-
ning i regionerna och ska vidta erforderliga åtgärder när förbundets intressen så kräver.

§ 3. Medlemskap

Mom 1. Sensus är öppet för demokratiska organisationer, rörelser och trossamfund
• som finner en intressegemenskap i Sensus identitet
• som bedriver verksamhet i eller med inriktning på hela landet

Mom 2. Medlemskap i Sensus studieförbund för nationella organisationer beviljas av förbundsstyrel-
sen. 

Mom 3. En medlemsorganisation på nationell nivå har också alla sina regionala och lokala enheter 
anslutna till Sensus. Medlemskap i en region inom Sensus för regionala och lokala organisa-
tioner beviljas av respektive regionstyrelse. 

Mom 4. Medlemsavgift erläggs per verksamhetsår. 

§ 4. Medlemskapets upphörande

En medlemsorganisation som vill utträda ur Sensus ska skriftligen meddela detta till för-
bundsstyrelsen. 
En medlemsorganisation kan uteslutas om den bedriver en verksamhet som inte är i enlighet 
med Sensus stadgar. Frågan om uteslutning kan avgöras först när medlemsorganisationen fått 
tillfälle att yttra sig. I beslutet om uteslutning ska de skäl som ligger till grund för uteslut-
ningen redovisas. 
Beslut om medlemskaps upphörande fattas av förbundsstyrelsen och kan på begäran av be-
rörd organisation omprövas av förbundsstämman.

§ 5. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst 3/4 majoritet av förbundsstämman eller genom 2/3 
majoritet av två på varandra följande förbundsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie förbundsstämma. 
Mellan stämmorna ska minst två månader ha förflutit.
 

§ 6. Förbundsstämma

Mom 1. Förbundets beslutande organ är förbundsstämman.

Mom 2. Förbundsstämma hålls udda år senast den 15 juni.
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Mom 3. Förbundsstämmans sammansättning:
a. Förbundsstämman består av 90 delegater
b. Röstberättigade är Sensus regioner samt de medlemsorganisationer som betalat med-

lemsavgift
c. Mandatfördelningen fastställs den 25 januari det år förbundsstämma hålls
d. 55 mandat tillfaller medlemsorganisationerna enligt följande: 

Varje medlemsorganisation som betalat medlemsavgiften föregående verksamhetsår 
erhåller 1 mandat. Därutöver fördelas ytterligare mandat intill 55 proportionellt i för-
hållande till medlemsorganisationens registrerade bidragsberättigade studietimmar, ett 
snitt av de närmast två föregående verksamhetsåren. Den proportionella fördelningen 
sker enligt uddatalsmetoden

e. En medlemsorganisation kan inte erhålla mer än 7 mandat
f. 35 mandat tillfaller regionerna enligt följande: 

Varje region erhåller 3 mandat. Därutöver fördelas ytterligare mandat intill 35 propor-
tionellt i förhållande till regionens registrerade bidragsberättigade studietimmar, ett 
snitt av de närmast två föregående verksamhetsåren. Den proportionella fördelningen 
sker enligt uddatalsmetoden

g. En region kan inte erhålla mer än 7 mandat
h. Röstning kan inte ske via fullmakt

Mom 4. Kallelse till ordinarie förbundsstämma skickas till medlemsorganisationer och regioner senast 
den 1 februari det år förbundsstämma hålls. I kallelsen anges motionstidens utgång.

Mom 5. Motion kan väckas av medlemsorganisationernas och regionernas styrelser och ska vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars. Inkomna motioner utsänds tillsammans med 
stämmohandlingarna senast 1 månad före förbundsstämman. Datum avser de år förbunds-
stämma hålls.

Mom 6. Förslag på kandidater till förbundsstyrelse- och verksamhetsrevisorsuppdrag ska tillställas 
valberedningen.

Mom 7. Förslag till dagordning och föredragningslista samt samtliga handlingar ska vara medlemsor-
ganisationer och regioner tillhanda senast 1 månad före förbundsstämman.
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Mom 8. Vid förbundsstämma ska föredragningslistan innehålla åtminstone följande ärenden:
a. Fastställande av röstlängd
b. Val av presidium och två personer att förutom mötesordföranden justera protokollet
c. Frågan om förbundsstämman blivit behörigen utlyst
d. Fastställande av dagordning och föredragningslista
e. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser inklusive resultat- och balansräkningar 

för båda verksamhetsåren
f. Revisorernas berättelser för respektive verksamhetsår
g. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter

h. Fastställande av huvudsaklig inriktning för verksamhet och ekonomi för följande år
i. Fastställande av arvoden och andra ersättningar
j. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
k. Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande samt övriga förbundsstyrelse-

ledamöter
l. Val av en verksamhetsrevisorer och en ersättare samt bekräftelse av utnämnd aukto-

riserad revisor
m. Val av valberedning, minst tre personer varav en sammankallande, samt fastställan-

de av arbetsordning för valberedningen
n. Behandling av motioner

Mom 9. Vid förbundsstämman har ledamöter av förbundsstyrelsen och förbundets revisorer närva-
rorätt, yttranderätt och förslagsrätt.

Mom 10. Vid förbundsstämman har förbundsrektor samt ledamöter i regionstyrelsernas närvarorätt och 
yttranderätt.

Mom 11. Extra förbundsstämma hålls
• då minst tio medlemsorganisationer, tre regioner eller förbundets revisorer så begär, eller
• då förbundsstyrelsen bedömer att det behövs

När en begäran om extra förbundsstämma kommit förbundsstyrelsen tillhanda ska en sådan 
stämma hållas inom tre månader. Förslag till föredragningslista ska skickas till medlemsor-
ganisationer och regionerna senast en månad innan extra förbundsstämma hålls. Vid extra 
förbundsstämma behandlas förutom procedurärenden enbart frågor som föranlett extra för-
bundsstämmans sammankallande.

§ 7. Förbundsstyrelsen

Mom 1. Förbundets förvaltande och verkställande organ är förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen äger utöva förbundets beslutanderätt under tid då förbundsstämman inte är 
samlad.
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Mom 2. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och minst fem 
övriga ledamöter valda av förbundsstämman samt personalrepresentation enligt i särskild 
ordning träffad överenskommelse.
Förbundsstyrelsen konstituerar sig omedelbart efter förbundsstämman.

Mom 3. Förbundsrektor har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt vid förbundsstyrelsens samman-
träden och har även rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

Mom 4. Förbundsstyrelsen
• leder och planerar förbundets arbete under beaktande av för det fria och frivilliga folk-

bildningsarbetet gällande förordningar, författningar och anvisningar
• bereder ärenden som ska behandlas av förbundsstämman
• förvaltar förbundets tillgångar samt ansvarar för den ekonomiska planeringen jämte 

årsredovisningen
• fastställer medlemsavgiftens storlek
• yttrar sig över motioner väckta till förbundsstämman
• tillsätter arbetsutskott, till vilket styrelsen får delegera beslutanderätt
• avger verksamhetsberättelse till förbundsstämman
• fastställer arbetsordning för arbetet i förbundsstyrelsen
• anställer och avslutar anställning för förbundsrektor
•	 bestämmer förbundets indelning i regioner efter samråd med regionstyrelserna

Mom 5. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har mötesordförande utslagsröst, förutom vid personval då lotten avgör.

Mom 6. Förbundsstyrelsens arbetsutskott bereder frågor som ska behandlas av förbundsstyrelsen samt 
beslutar i ärenden som av förbundsstyrelsen delegerats till arbetsutskottet.

Mom 7. Förbundsstyrelsen övervakar att angivna riktlinjer för verksamhet och ekonomi efterlevs i 
hela organisationen och ska vidta erforderliga åtgärder när förbundets intressen så kräver. 

§ 8. Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 decem-
ber.

§ 9. Årsredovisning

Bokslutet ska vara upprättat senast den 15 mars. Samma dag ska förbundsstyrelsen ha överlämnat årsredo-
visning och verksamhetsberättelse till revisorerna. Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge revisions-
berättelse till förbundsstämman. Revisionsberättelsen ska överlämnas till förbundsstyrelsen senast den 15 
april.

§ 10. Revision

Förbundsstyrelsen utser en revisionsbyrå med auktoriserade revisorer för revision av riksförbundets förvalt-
ning. Utnämning av revisor ska bekräftas vid förbundsstämman.
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§ 11. Upplösning

För studieförbundets upplösning fordras likalydande beslut härom med minst 2/3 majoritet av två på varan-
dra följande förbundsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie förbundsstämma. Mellan stämmorna ska 
minst två månader ha förflutit.
Vid upplösning beslutar förbundsstämman hur förbundets tillgångar ska disponeras. 

Stadgar Sensus regioner
 
Sensus studieförbund har vuxit fram ur flera olika folkbildningsinitiativ. KFUK-KFUMs studieförbund grun-
dades 1929. Året därpå, 1930, grundades Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund på initiativ av Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelse. Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV, grundades 1935 av föregångarna till TCO, Tjäns-
temännens Centralorganisation.

Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund ändrade 1947 namn till Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS. Under de-
cennierna därefter tillkom som medlemsorganisationer Svenska Scoutförbundet, Katolska kyrkan och ett antal 
organisationer med humanitär och social inriktning. I januari 2002 ändrades namnet till Sensus studieförbund.

KFUK-KFUMs studieförbund gick 1978 samman med EFSS, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Studieför-
bund, som bildades 1948.

Sensus studieförbund och KFUK-KFUMs studieförbund gick samman i maj 2002. Sensus och TBV gick sam-
man i oktober 2004.

§ 1. Ändamål

Grund
Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas upp-
drag som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen 
värdegrund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människ-
an. Sensus är partipolitiskt obundet.
Verksamhetsidé
Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupp-
levelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsfor-
mer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.
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§ 2. Organisation

Mom 1. Regionens beslutande organ är dess regionstämma. Verkställande och förvaltande organ är 
regionstyrelsen.

Mom 2. Förbundet består av en nationell nivå och regioner som tillsammans bedriver verksamhet 
över hela landet. Regionen bedriver regional och lokal verksamhet.

Mom 3. Regionen har skyldighet att efterleva av förbundet utarbetade riktlinjer för verksamhet, för-
valtning och ekonomi samt följa nationellt ingångna avtal.

§ 3. Medlemskap i region

Mom 1. Regional och lokal demokratisk organisation, rörelse eller trossamfund, vars riksorganisation 
beviljats medlemskap i Sensus, är medlemsorganisation i regionen.

Mom 2. Medlemskap kan av regionstyrelsen även beviljas andra regionala och lokala demokratiska 
organisationer, rörelser eller trossamfund som finner en intressegemenskap i Sensus identitet. 

Mom 3. Medlemsavgift erläggs per verksamhetsår. 

§ 4. Medlemskapets upphörande

Regional eller lokal medlemsorganisation som vill utträda ur Sensus ska skriftligen anmäla detta till region-
styrelsen. 
En medlemsorganisation kan också uteslutas om den bedriver en verksamhet som inte är i enlighet med 
Sensus stadgar. Frågan om uteslutning får avgöras först när medlemsorganisationen fått tillfälle att yttra sig. 
I beslutet om uteslutning ska de skäl som ligger till grund för uteslutningen redovisas. 
Beslut om medlemskaps upphörande fattas av regionstyrelsen och kan på begäran av berörd organisation 
omprövas av regionstämman.

§ 5. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst 3/4 majoritet av förbundsstämma eller genom 2/3 
majoritet av två på varandra följande förbundsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie förbundsstämma. 
Mellan förbundsstämmorna ska minst två månader ha förflutit.

§ 6. Regionstämman

Mom 1. Regionens beslutande organ är regionstämman.

Mom 2. Regionstämma hålls jämna år senast den 15 juni. 
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Mom 3. Vid regionstämman har varje medlemsorganisation 2 mandat.
a. Röstberättigade är de vars riksorganisation är medlem i Sensus studieförbund 
b. Röstberättigade är även regionala och lokala medlemsorganisationer som betalat 

medlemsavgift
c. Röstning kan inte ske via fullmakt

Mom 4. Kallelse till regionstämma skickas till medlemsorganisationer senast den 1 februari det år 
regionstämma hålls. I kallelsen anges motionstidens utgång.

Mom 5. Motion kan väckas av medlemsorganisationernas styrelser och ska vara regionstyrelsen till-
handa senast den 1 mars. Inkomna motioner utsänds tillsammans med stämmohandlingar till 
medlemsorganisationer senast 1 månad före regionstämman. Datum avser de år regionstäm-
ma hålls.

Mom 6. Förslag på kandidater till regionstyrelse- och verksamhetsrevisorsuppdrag ska tillställas val-
beredningen.

Mom 7. Förslag till dagordning och föredragningslista samt samtliga handlingar ska vara medlemsor-
ganisationer tillhanda senast 1 månad före regionstämman. 

Mom 8. Vid regionstämma ska föredragningslistan innehålla åtminstone följande ärenden:
a. Fastställande av röstlängd
b. Val av presidium samt två personer att utöver mötesordföranden justera protokollet
c. Frågan om regionstämman blivit behörigen utlyst
d. Fastställande av dagordning och föredragningslista
e. Regionstyrelsens verksamhetsberättelser inkl. resultat- och balansräkningar för båda 

verksamhetsåren
f. Revisorernas berättelser för respektive verksamhetsår
g. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. ansvarsfrihet för regionstyrelsens ledamöter

h. Fastställande av huvudsaklig inriktning för verksamhet och ekonomi för följande år
i. Fastställande av arvoden och övriga ersättningar
j. Fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen
k. Val av regionordförande, vice regionordförande samt övriga styrelseledamöter
l. Val av en verksamhetsrevisor och en ersättare samt bekräftelse av utnämnd auktori-

serad revisor
m. Val av regionrepresentanter till förbundsstämman
n. Val av valberedning, minst tre personer varav en sammankallande, samt fastställan-

de av arbetsordning för valberedningen
o. Behandling av motioner

Mom 9. Vid regionstämman har ledamöterna av regionstyrelsen samt regionens revisorer närvarorätt, 
yttranderätt och förslagsrätt. Likaså har ledamöter av förbundsstyrelsen närvarorätt och ytt-
randerätt. 

Mom 10. Vid regionstämma har regionchef samt förbundsrektor närvarorätt och yttranderätt.
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Mom 11. Extra regionstämma hålls
• då minst 10 medlemsorganisationer eller regionens revisorer så begär, eller
• då regionstyrelsen bedömer att det behövs
När en begäran om extra regionstämma kommit regionstyrelsen tillhanda ska en sådan 
stämma hållas inom tre månader. Förslag till föredragningslista ska skickas till medlemsor-
ganisationer senast en månad innan extra förbundsstämma hålls. Vid extra förbundsstämma 
behandlas förutom procedurärenden enbart frågor som föranlett extra regionstämmans sam-
mankallande.

§ 7. Regionstyrelsen

Mom 1. Regionens förvaltande och verkställande organ är regionstyrelsen. Regionstyrelsen äger utö-
va regionens beslutanderätt under tid då regionstämman inte är samlad.

Mom 2. Regionstyrelsen består av regionordförande, vice regionordförande och minst fem övriga 
ledamöter valda av regionstämman, samt personalrepresentation enligt i särskild ordning 
träffad överenskommelse. Regionstyrelsen konstituerar sig omedelbart efter regionstämman.

Mom 3. Regionchef har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt vid regionstyrelsens sammanträden 
och rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

Mom 4. Regionstyrelsen
• leder och planerar regionens arbete under beaktande av för det fria och frivilliga folk-

bildningsarbetet gällande förordningar, författningar och anvisningar
• bereder ärenden som ska behandlas av regionstämman
• förvaltar regionens tillgångar och ansvarar för den ekonomiska planeringen jämte 

årsredovisningen
• fastställer medlemsavgiftens storlek
• tillsätter arbetsutskott till vilket styrelsen får delegera beslutanderätt
• yttrar sig över till regionstämman inkomna motioner
• avger verksamhetsberättelse till regionstämman
• fastställer arbetsordning för arbetet i regionstyrelsen
• anställer och avslutar anställning för regionchef i samråd med förbundsrektor
• för medlemsorganisationsregister

Mom 5. Regionstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har mötesordförande utslagsröst, förutom vid personval då lotten avgör.

Mom 6. Regionstyrelsens arbetsutskott bereder frågor som ska behandlas av regionstyrelsen samt 
beslutar i ärenden som av regionstyrelsen delegerats till arbetsutskottet.

Mom 7. Regionstyrelsen övervakar att angivna riktlinjer för verksamhet, ekonomi och organisation 
efterlevs på regionalt och lokalt plan och att träffade avtal följs.
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§ 8. Verksamhets- och räkenskapsår

Regionens verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 9. Årsredovisning

Bokslutet skall vara upprättat senast den 15 mars. Samma dag ska regionstyrelsen ha överlämnat årsredo-
visning och verksamhetsberättelse till revisorerna. Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge revisionsbe-
rättelse till regionstämman. Revisionsberättelsen ska överlämnas till regionstyrelsen senast den 15 april.

§ 10. Revision

Regionstyrelsen utser en revisionsbyrå med auktoriserade revisorer för revision av regionens förvaltning. 
Utnämning av revisor ska bekräftas vid regionstämman.

§ 11. Upplösning

För regionens upplösning fordras likalydande beslut härom med minst 2/3 majoritet av två på varandra föl-
jande regionstämmor varav åtminstone den ena ska vara ordinarie regionstämma. Mellan regionstämmorna 
ska minst två månader ha förflutit. 

Vid upplösning överförs regionens kvarvarande behållning till förbundet. 
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Fastställande av förslag till arbetsordning 
för valberedningen

I förslag till reviderade stadgar föreslås att förbundsstämman ska fastställa arbetsordning för valberedningen. Sensus 
nuvarande valberedning har arbetat fram förslag till arbetsordning för valberedningen. 

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
att  fastställa arbetsordning för valberedningen

Arbetsordning för Sensus valberedning
Denna arbetsordning ska fastställas, och vid behov revideras, vid varje ordinarie förbundsstämma.

Valberedningens övergripande ansvar: 
- att till Sensus förbundsstämma presentera lämpliga kandidater som förbundsordförande, vice förbunds 
 ordförande, övriga förbundsstyrelseledamöter samt förtroendevalda verksamhetsrevisorer
- att presentera förslag till arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
- att föreslå mötespresidium för förbundsstämman

 
Valberedningen arbetar på uppdrag av förbundsstämman och gruppen arbetar självständigt och konfidentiellt 
gentemot förbundsstyrelse, personal och övriga instanser. 

Tillsättning av valberedning
Förbundsstämman utser en kommitté som tar fram förslag på nomineringar till valberedningen.
Förbundsstämman väljer 3–5 ledamöter i valberedningen för en period som sträcker sig till och med nästa för-
bundsstämma. Förbundsstämman utser valberedningens sammankallande.
Ledamot i valberedningen är valbar på maximalt sex år.

Förbundsstyrelsens sammansättning
Styrelsen för Sensus studieförbund ska ha god kännedom om folkbildning. Sammansättningen ska vara sådan att 
styrelsen speglar det svenska samhället, avseende exempelvis olika ålder, kön, bostadsorter, kompetenser, yrken 
och utbildningar samt att det inom styrelsen finns god kunskap om skilda delar av Sensus studieförbund och 
vårt samhälle. Sensus styrelse ska ha en samlad förmåga att strategiskt leda organisationen. För att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för detta krävs en god samlad kompetens inom styrelsen samt en väl sammansatt och 
fungerande grupp. 

 punkt 15
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Rapporter från förbundsstyrelsen

Medlemsavgifter

Medlemsorganisationer i Sensus studieförbund erlägger medlemsavgift som fastställs av förbundsstyrelsen. Av-
giften har i många år varit 1 000 kr per organisation. Förbundsstyrelsen har inte sett någon anledning att ändra 
på den och har den 20 mars 2019 beslutat att medlemsavgiften i Sensus studieförbund lämnas oförändrad, det 
vill säga 1 000 kr per år och medlemsorganisation.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att notera förbundsstyrelsens rapport

Valberedningens arbete
1. Valberedningen ska påbörja sitt arbete direkt efter förbundsstämman. Senast i december det år då för-
bundsstämman ägt rum ska valberedningen ha lagt upp en plan för sitt kommande arbete. 

2. Valberedningen har möjlighet att delta i Sensus nationella konferenser (motsvarande) samt erbjuds även 
möjlighet att delta vid förbundsstyrelsens möten.

3. Valberedningen bedömer i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på styrelsen 
till följd av Sensus läge och framtida inriktning, bland annat genom kontakt med förbundsordförande, och 
tar också del av alla styrelseprotokoll. 

4. Valberedningen tillfrågar alla nuvarande uppdragsinnehavare om de ställer sig till förfogande för ytter-
ligare en mandatperiod.

5. Valberedningen fastställer kompetensprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt valberedningens 
bedömning behöver rekryteras.

6. Valberedningen tar emot nomineringar fram till den tidpunkt valberedningen bestämmer och genomför 
en systematisk urvalsprocess för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas. 

7. Valberedningen föreslår förbundsstämman lämpligt antal ledamöter i styrelsen inom ramen för Sensus 
stadgar.

 punkt 18
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Valberedningens förslag angående ersättning till 
förtroendevalda inom Sensus riksförbund

Sensus förbundsstyrelse med mera.

Ansvarsarvoden

Till de mest arbetskrävande uppdragen utgår generella årsarvoden. De är ersättning för 
löpande arbete till de förtroendevalda som förutsätts ha beredskap att göra olika slag av 
insatser på kort varsel och stå till förfogande.

Förbundsordförande    2,25 x prisbasbeloppet per år  
Vice förbundsordförande  1,0 x prisbasbeloppet per år 
Ledamöter i arbetsutskottet   0,25 x prisbasbeloppet per år 
Valberedningens sammankallande  0,25 x prisbasbeloppet per år 

Sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning betalas till närvarande ledamot i styrelse, arbetsutskott och grup-
per inrättade av förbundsstyrelsen, ersättningen betalas även till ledamöter med ansvars-
arvode, till fackligt utsedda ledamöter och ledamöter i valberedningen. Fackligt utsedda 
ledamöter förutsätts fullgöra uppdraget inom ramen för sin tjänst. Traktamente ingår i 
sammanträdesersättningen.

För telefon/videosammanträde med förberedd dagordning och justerat protokoll utgår sam-
manträdesersättning. För övriga telefon/videosammanträden utgår ingen ersättning.

Beräkningsgrund för sammanträdesarvoden 
Sammanträde upp till och med 3 timmar: 1,75 % av prisbasbeloppet avrundat uppåt till när-
maste 25-tal kr.
Sammanträde mer än 3 timmar per dag: 3,5 % av prisbasbeloppet avrundat uppåt till när-
maste 25-tal kr.

Traktamente, resor, övriga utlägg samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Traktamente ingår i sammanträdesersättningen.
Ledamöter har möjlighet att erhålla reseersättning, milersättning och ersättning för övriga 
utlägg såsom biljetter etc. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan erhållas motsvarande 1,4 x ledamotens egen 
dagsförtjänst. 
 

 punkt 19
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Ersättning för särskilda uppdrag

Ledamot som gör insatser på uppdrag av styrelsen eller arbetsutskottet eller på begäran av 
presidiet (ordförande + vice ordförande) har möjlighet att erhålla ersättning. Till sådana 
insatser kan höra medverkan i aktiviteter beslutade av styrelsen, deltagande i utbildning/
utbildningsresor, konferenser, representationsuppdrag etc.

Ersättningen betalas per dag och utgör 1,4 x ledamotens egen dagsförtjänst, dock lägst 
1 000 kr per dag, och utbetalas i efterhand mot insänd räkning. Traktamente ingår i denna 
ersättning.

Vid större uppdrag som ledamot utför utanför sitt styrelseuppdrag sker ersättning efter 
överenskommelse med projektansvarig etc.

Kompetensutveckling för förbundsstyrelsens ledamöter

Ledamot som önskar kompetensutveckling för sitt uppdrag kan efter beslut av presidiet 
(ordförande + vice ordförande) få vissa kostnader täckta. I första hand ersätts kursavgift, i 
andra hand resa, kost och logi. Normalt ersätts inte tiden.

Särskild ersättning för ledamöter med stora tidsuttag

En särskild ersättning ges till ledamöter som under ett kalenderår erhållit skattepliktigt 
arvode motsvarande minst ett basbelopp, detta för att kompensera att arvoden inte är 
pensionsgrundande. Den särskilda ersättningen utgör 10 % av arvodessumman.

Förtroendevalda revisorer

Arvode: 0,25 x prisbasbeloppet per år utgår till såväl ordinarie förtroendevald revisor som 
till ersättare.
Sammanträdesersättning utgår inte.
Traktamente etc. samma riktlinjer gäller som för förbundsstyrelsen.
Ovanstående ersättningar utgår inte till revisor som fått uppdrag utifrån anbudsförfaran-
de.

   
Förslag till beslut

Valberedningen föreslår förbundsstämman 
att anta valberedningens förslag till arvodesregler att gälla från och med 2019-06-13
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Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 
och revisorer

Valberedningen föreslår följande fram till förbundsstämman 2021.

Förbundsstyrelsens storlek

Valberedningen föreslår att förbundsstyrelsen består av elva personer plus två personalre-
presentanter.

Förbundsstyrelse

Valberedningen föreslår följande personer att ingå i styrelsen, samtliga på en mandatperi-
od av två år.

Förbundsordförande

Solveig Ininbergs    Omval    2 år

Förbundsstyrelsens ledamöter

Hannah Kroksson    Omval    2 år
Yasri Kahn     Omval    2 år
Lena Gehlert     Omval    2 år
Britt-Inger Svensson    Omval    2 år
Erik Sjöstrand     Omval    2 år
Anders Johansson    Omval    2 år
Pär-David Carlsson    Omval    2 år
Fredrik Mandelin    Omval    2 år
Ann-Marie Ericson    Omval    2 år
Anna Magnusson    Nyval    2 år

En presentation av kandidaterna finns på sidan 39.

Revisorer

Johan Berkman    förtroendevald revisor   2 år
Anders Borgström   förtroendevald revisorssuppleant  2 år
Ulrika Granholm-Dahl   PWC, auktoriserad revisor  2 år
Gunnar Thullberg   PWC, auktoriserad revisor, ersättare 2 år

Valberedning

Valberedningen meddelar stämmans nomineringskommitté att samtliga står till förfogan-
de för ytterligare en mandatperiod.

//Sensus valberedning 2017 – 2019: Ann-Kristin Falkeby, sammankallande, Marianne af 
Malmborg, Christofer Lundgren och Erica Nordvall Falck

 punkt 20-24
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