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1. GENERELLA PRINCIPER FÖR DELEGERING OCH BESLUTSFATTANDE INOM 
LATINAMERIKAGRUPPERNA  

 

Latinamerikagrupperna har en organisationsstruktur med ett antal beslutsnivåer. Latinamerikagrupperna strävar efter att vara 

en organisation där delaktighet och insyn präglar beslutsfattande. Beslut fattas i allmänhet i demokratisk ordning i samråd med 

olika instanser och personer. Det innebär att inför ett beslut så tas hänsyn till att alla som berörs av ett beslut i möjligaste mån 

ges utrymme att vara delaktig, vilket både innebär att fråga efter synpunkter före beslut samt att själv ta sig tid att lämna 

synpunkter i relevanta frågor.  

 

Delegationsordningen antas av styrelsen.  

 
2. ÅRSMÖTET 

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det är det forum där föreningens förtroendevalda utses. Alla medlemmar 

har rätt att närvara och delta aktivt i diskussioner om alla frågor som rör föreningen, samt i förväg lägga motioner. Årsmötet 

anger inriktning på verksamheten. 

 
Årsmötet beslutar om:   

● Den strategiska, långsiktiga och politiska inriktningen för föreningen och verksamheten - den strategiska långtidsplanen. 
● Budgetramar och -prioriteringar för hela verksamheten. 
● Föreningens policy och stadgar  
● Vilka som ska väljas till styrelsen samt som ordförande(n). 
● Vilka som ska väljas till externa och interna revisorer. 
● Vilka som ska väljas till valberedning. 
● Resultat- och balansräkning och verksamhetsberättelse, samt beslutar utifrån revisionsberättelsen om ansvarsfrihet för 

styrelsen. 
● Motioner och propositioner. 
● Medlemsavgift. 
● Nya medlemsorganisationer. 
 

3. STYRELSE 

 
3.1 STYRELSEN 

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ska arbeta för att strategiska frågor för föreningen 

lyfts, diskuteras och beslutas om, samt leda föreningen framåt. Styrelsen kan delegera viss beslutanderätt till annan part, alla 

delegeringsbeslut ska protokollföras.  

 
Ansvarsområden:  

● Säkerställa att verksamhetens inriktning styrs i enlighet med årsmötesbeslut. 
● Att årsmöte genomförs. Detta innebär att kalla till årsmötet, bereda ärenden som ska behandlas samt rapporterar till och 

ansvarar inför årsmötet vad gäller föreningens utveckling och ekonomi.  
● Säkerställa att det finns system för uppföljning och kontroll av verksamheten och av ekonomin samt att det finns en 

tillfredställande kontroll av efterlevnad av lagar och andra regler som gäller verksamheten.  
● Har det övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret 
● Årligen genomför utvecklingssamtal med verksamhetsledaren i enlighet med vad som är antaget i Personal- och 

arbetsmiljöpolicyn.  
● Föra en aktiv dialog med medlemmarna kring föreningsfrågor och föreningens politiska inriktning.  
● Arbeta för att i praktiken skapa organisationsformer som är demokratiska och transparenta.  
● Skapa arbetsgrupper utifrån verksamheten och föreningens behov som identifieras av medarbetare genom/och 

verksamhetsledaren.  

● Säkerställa att föreningens ekonomiska resurser används på hållbart sätt samt har långsiktig plan för finansiering.  
● Bevaka föreningens ekonomi och involvera hela styrelsen när beslut om ekonomiska prioriteringar av principiell eller 

omfattande art behövs.  
 

Styrelsen beslutar om: 

● Prioriteringar vid omfattande förändringar av Latinamerikagruppernas organisation eller om ekonomiska prioriteringar av 

principiell eller omfattande art.  
● Val av strategiska samarbetspartners i Latinamerika.  
● Policyer (förutom föreningens politiska plattform)  
● Vem, eller vilka, som ska utses som vice ordförande samt ingå i styrelsens arbetsutskott och personalutskott 
● Talespersoner och riktlinjer för dessa 
● Anställning eller uppsägning av verksamhetsledare samt personalfrågor som rör denne, vilket inkluderar ansvarar för att 

verksamhetsledaren får den utbildning, resurser och befogenheter som krävs för att leda personal- och arbetsmiljöarbetet 

i organisationen. 
● Årlig verksamhetsplan och budget  
● Årlig verksamhetsberättelse  
● Årsredovisning 
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● Föreningens finansiella system 
● Firmatecknare och personer som i förening har uttagsrätt från föreningens konton samt vilka som har budgetansvar och 

attesträtt 
● Lönesättning och lokalt komplement till kollektivavtalet för personalen i Sverige. 
● FRIIs kodrapport 
● Arvodering av ordförande 
 
3.2 ORDFÖRANDE(N) 

Ansvarsområde: 

● Företräda Latinamerikagrupperna och Latinamerikagruppernas ställningstaganden i offentliga sammanhang och 

gentemot andra organisationer.  
● Samordna styrelsens och arbetsutskottets arbete 
● Fungerar som diskussionspartner och stöd för verksamhetsledaren och eventuella talespersoner.  
 
Ordförande beslutar om:  

● Ställningstaganden i Latinamerikagruppernas namn. 
 
3.3 VICE ORDFÖRANDE 

Vice ordförande(n) utses av styrelsen. Minst en vice ordförande(n) och upp till tre vice ordföranden kan utses. Om fler vice 

ordföranden så utses en turordning. 

 
Ansvarsområde: 

● Stötta och ersätta ordförande inom dennes ansvarsområden och uppgifter när ordförande är förhindrad att fullfölja dessa 

eller när så delegeras.  
 
3.4 LEDAMÖTER 

Ansvarsområde 

Att sitta i Latinamerikagruppernas styrelse innebär ett personligt ansvar. Ledamoten ska ägna uppdraget den tid och omsorg 

som behövs. Ledamoten ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla, föra fram sina uppfattningar, göra 

egna ställningstaganden samt begära kompletterande information om ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna 

fatta väl underbyggda beslut. Alla ledamöter har rätt att lyfta frågor till styrelsemötet, vilket görs till AU inför möte. 

 

Ny styrelseledamot ska genomgå introduktionsutbildning.  

 
3.5 ARBETSUTSKOTT (AU) 

Ansvarsområde: 

● Att organisera och leda styrelsearbetet  
● Att styrelsens och verksamhetsledarens arbete årligen utvärderas. 
● Att styrelseprotokoll förs vid samtliga styrelsemöten samt att se till att dessa blir justerade och underskrivna. Justerade 

protokoll ska senast 10 dagar efter möte sändas till styrelsen samt verksamhetsledaren. 
 

AU beslutar om: 

● Tolkningar av policyer och planer antagna av styrelsen eller årsmötet 
● Dagordning för styrelsemöten 
● Fattar alla nödvändiga beslut mellan styrelsemöten 
● Arvodering av ledamöter samt ersättning för boende vid styrelsemöten 
 

Alla beslut som AU tar ska protokollföras samt att minst tre styrelseledamöter ska närvara vid beslut. Tas beslut i andra 

former än vid formaliserade AU möte, exempelvis via mejl, ska dessa beslut formaliseras som per capsulambeslut1.  

 
3.6 PERSONALUTSKOTT 

Ansvarsområde: 

● Medarbetarsamtal med VL 
● Ansvarar för löneförhandling för personal i Sverige 
● Är VL behjälplig i personalfrågor 
● Fungera som överklagansenhet gällande arbetsmiljöfrågor (se personal- och arbetsmiljöpolicyn), eller att 

Latinamerikagrupperna bryter mot lagstiftning utan att verksamhetsledare utreder situationen.  
  

3.7 ARBETSGRUPPER 

Styrelsen kan utse arbetsgrupper beroende på verksamhetens inriktning för det kommande året. En arbetsgrupp kan tillsättas 

för kortare eller längre uppdrag och bestå av ledamöter, personal, medlem etc. vilket ska regleras i styrelsebeslut. 

Arbetsgrupperna samråder med styrelsen, verksamhetsledaren och annan personal eller medlem vid behov gällande 

arbetsgruppens ansvarsområden. Arbetsgruppen får fatta beslut utifrån det mandat styrelsen beslutat om. Arbetsgrupper ska 

regelbundet rapportera till styrelsen.   

                                                           
1 Beslut fattade mellan mötena. Besluten ska dokumenteras och skrivas under av samtliga ledamöter 
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Arbetsgrupperna ska ha en tydlig koppling till verksamhetens behov och bör samordnas med verksamhetsledaren. 

 
3.8 STYRELSEMÖTEN 

Ordinarie styrelsemöten, utöver det konstituerande, äger rum fem gånger per år och planeras in vid första ordinarie 

styrelsemötet efter årsmötet. Två av mötena ska hållas utanför Stockholm.  Därutöver kan förekomma att beslut fattas per 

capsulam. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande och ordförande har utslagsröst, enligt 

föreningens stadgar. I det fall föreningen har två ordföranden och dessa två röstat olika har vice ordförande, i turordning, 

utslagsröst.  

 

Underlag bör skickas ut till styrelseledamöterna för att möjliggöra inläsning 10 dagar före styrelsemötet. Underlagen skickas 

ut per e-post och kopior skickas till internrevisorerna.  

 

Vid möte på annan ort kan styrelsemedlem få ersättning för boende på vandrarhem om behov finns(om det inte finns tillgång 

till gratis boende) samt att styrelsens budget tillåter detta. Beslut om ersättning tas av AU i samråd med verksamhetsledaren. 

 

Protokoll ska föras vid varje möte och ska numreras och skrivas under av mötesordförande och sekreterare samt arkiveras av 

verksamhetsledaren som är ansvarig för protokollarkiveringen. Vid varje ordinarie möte ska följande ärenden tas upp:  

● Protokoll från föregående styrelsemöte samt från AU-möten som hållits efter föregående styrelsemöte. 
● Val av ordförande, sekreterare och justerare. 
● Godkännande av dagordning. 
● Rapport från verksamhetsledaren och arbetsgrupper 

 

 
3.9 ARVODERING AV LEDAMOT 

Styrelseledamöter ska inte vara anställda i organisationen men kan, i undantagsfall, ha uppdrag för organisationen utöver 

styrelseuppdraget. När detta sker på reguljär basis skall arbetsfördelningen klargöras. Tillfälliga uppdrag skall bekräftas genom 

AU-beslut.  

 

Ordföranden kan arvoderas på 20%. En förutsättning är att man är sittande ordförande vald av årsmötet samt att ett 

styrelsebeslut bekräftar arvoderingen samt vad arvoderingen utgår för. I undantagsfall kan vice ordförande gå in i ordförandes 

ställe och då överta arvoderingen under den aktuella perioden. Detta kan enbart ske för en avgränsad period, utifrån särskilt 

motiverade omständigheter och beslut fattat av styrelsen. 

 
3.10 JÄV 

Alla styrelseledamöter är skyldiga att redogöra för jävsituationer. Styrelseledamöterna är skyldiga att inte bereda ärenden, delta 

i beslut eller representera föreningen i frågor där jäv föreligger. Styrelsen beslutar om det anses föreligga jäv för en enskild 

styrelseledamot.  

 

 
4. VERKSAMHETSLEDARE (VL) 

VL är tillsatt av styrelsen och är dess tjänsteman. Styrelsens idéer, ställningstaganden och beslut ska fungera som vägledning 

och riktlinjer för verkställandet av verksamheten.  

 
Ansvarsområde: 

● Samordnar och ansvarar för den operativa verksamheten i enlighet med föreningens styrdokument, styrelsens beslut samt 

lagar, finansiella krav etc.  
● Bidra till en levande kommunikation mellan styrelsen och personalen. 
● Att efterlevnaden av systemen för styrning, uppföljning, kontroll och riskbedömningar efterlevs och utvecklas, samt 

ansvar för att främja en arbetsmiljö där värderingar som stärker en positiv kontrollmiljö genomsyrar föreningen, med 

fokus på den operativa verksamheten. 
● Delta som adjungerad på styrelsemötet i överenskommelse med AU.  
● Förse styrelsen med underlag och dagordning i överenskommelse med AU. 
● Skicka kallelse till styrelsemöten 
● Att ge styrelsen den information den behöver för att kunna fullfölja sitt ansvar samt möjlighet att leda föreningen   
● Övergripande säkerhetsansvar för personalen 
● Organisera och delegera ansvarsområden till all personal 
● Driva arbetsmiljöarbetet 
● Säkerställa att styrelsens beslut, inriktningar och planer kommuniceras ut i föreningen 
● Hålla styrelsen informerad om verksamhetens utveckling, förändringar, risker och förutsättningar under året samt på 

lång sikt. Detta gäller även förändringar i personalgruppen.  
● Ha en dialog med styrelsen, och vid behov förbereda underlag till om finansieringsmöjligheter på kort och lång sikt.  

 
Verksamhetsledaren beslutar om:  

● Alla nödvändiga beslut för att verkställa föreningens policy och strategiska planer samt styrelsens prioriteringar och den 

årliga verksamhetsplanen. 
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● Ekonomiska prioriteringar och kostnader inom ramen för föreningens fastslagna budget. 
● Alla personalfrågor förutom lönesättning för personal i Sverige, lokalt tillägg till kollektivavtalet för personal i Sverige 

och personalfrågor som rör verksamhetsledaren. 
● Rapporter och ansökningar till finansiärer (inte för budget nivå för projekt med egeninsatskrav). 
● Nya lokalgrupper, temagrupper etc 
● Alla riktlinjer, planer etc. som behövs för att operationalisera styrelsens beslut.  

 

 
5. MEDLEMMAR, LOKAL- OCH TEMAGRUPPER 

Medlemmar, lokal-  och temagrupper i föreningen ska verka i linje med föreningens syfte, stadgar, policy och strategiska 

långtidsplan, men alla har ett stort mått av självständighet i att välja hur de vill arbeta. Lokalgrupper och temagrupper antar 

antigen stadgar och röstar fram förtroendevalda eller har riktlinjer och en vald kontaktperson för verksamheten. Det ligger på 

verksamhetsledaren att säkerhetsställa att kommunikation mellan styrelse, kansli och  lokal- och temagrupperna samordnas för 

att utveckla den ideella verksamheten, men det ligger även i lokal- och temagruppernas intresse att samordna med resten av 

föreningen.  

 
Ansvarsområde  

● Arbeta för att synliggöra föreningen och föreningens arbete.  
● Att aktiviteter ligger inom ramen för vad som är definierat i Latinamerikagruppernas styrdokument.  
● Att vid ställningstagande och/eller egen insamling av medel, som inte direkt faller inom ramen för 

Latinamerikagruppernas arbete, vara tydlig med att det görs i individens eller gruppens namn och inte i 

Latinamerikagruppernas.  
 

 
6. TALESPERSONER 

Styrelsen kan utse olika personer som talespersoner för föreningen i vissa sakfrågor.  

 
Ansvarsområde:  

● Kommunicera externt i sakfrågan i enlighet med de generella riktlinjer styrelsen antagit för talespersoner samt den 

strategi som antagits i varje specifik sakfråga.  
● Vid behov av tolkning av ansvar bolla med föreningens ordförande. 
 

7. INTERNREVISORER 

Väljs av årsmötet.  

 
Ansvarsområde 

● Granska styrelsens beslut och att de överensstämmer med gällande stadgar, policy, långtidsplan, årsmötesbeslut, 

verksamhetsplan och andra styrdokument.  
● Kontrollera att styrelsen har system för att följa upp sina beslut.  
● Avge revisionsberättelse till årsmötet och uttala sig där över föreningens förvaltning, samt tillstyrker eller avstyrker 

ansvarsfrihet för föreningens styrelse. 
 

8. VALBEREDNINGEN  

Väljs av årsmötet.  

 
Ansvarsområde 

● Lägga förslag på ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen, samt förslag på och internrevisorer, vilka väljs vid 

föreningens årsmöte. Valberedningen förbereder även de nominerade för vad styrelseuppdraget innebär.  
● Kommunicera med styrelsen, och andra inom föreningen, om kommande behov och kompetenser i styrelsearbetet.   

 


