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Policy

Policy för samarbetsföreningar

Bakgrund
Samarbetsföreningar till -sektionen har syftet att bredda verksamheten som -sektionen kan erbjuda
sina medlemmar. Samarbetsföreningarna ska inte konkurrera med -sektionens befintliga verksamhet.
Samarbetet bör ske på ett sådant sätt att både -sektionen och föreningen gynnas av det. Föreningen bör
känna att det är attraktivt att vara en samarbetsförening med -sektionen samtidigt som -sektionen
känner att samarbetet bidrar till ett mervärde för medlemmarna genom att erbjuda medlemskap i föreningen.

Kriterier för samarbetsföreningar
Kriterier för upptagande
För att en förening skall upptas som Samarbetsförening till -sektionen gäller det
att

föreningen inte skall motverka -sektionens syfte eller skada dess anseende

att

föreningen inte skall konkurrera med -sektionens verksamhet

att

föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och vara religöst och partipolitiskt obunden

att

stadga innehållande föreningens syfte, medlemskap, ekonomi, föreningsmöte och föreningsstyrelse skall godkännas av styrelsen

att

en medlemsmatrikel ska godkännas

att

minst 2/3 av föreningens medlemmar är, eller har varit, medlemmar i -sektionen.

att

en verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår ska finnas tillgänglig

att

en kontaktperson från föreningen ska utses

Ansökan om att bli Samarbetsförening till -sektionen sker skriftligen till styrelsen.

Kriterier för fortsatt samarbete
För att en Samarbetsförening till -sektionen ska få fortsätta att vara Samarbetsförening gäller följande
att

föreningen inte skall motverka -sektionens syfte eller skada dess anseende

att

föreningen inte skall konkurrera med -sektionens verksamhet

att

föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och vara religöst och partipolitiskt obunden

att

minst 2/3 av föreningens medlemmar är, eller har varit, medlemmar i -sektionen

att

eventuella ändringar i föreningens stadga ska rapporteras till och godkännas av styrelsen

att

senast 1:a juni årligen skicka in verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel och eventuella stadgeändringar för att kontrolleras och godkännas av styrelsen.
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Uteslutande av Samarbetsföreningar
För att en Samarbetsförening ska uteslutas från samarbetet med -sektionen av Styrelsen gäller det
att

något av kriterierna för fortsatt samarbete har brutits.

eller
att

föreningen har varit inaktiv i över ett år.

Tolkning
Styrelsen har tolkningsrätt på samtliga punkter.

