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Grundsatser

Plattform och inriktning för tidningen eFOLKET och 
Föreningen eFOLKETs Vänner

eFOLKET skall vara ett medium (i fortsättningen kallad en tidning) för Eskilstuna och nordvästra 
Sörmland. eFOLKET skall kunna ges ut i flera former (som nättidning, reportageinriktad 
papperstidning, radio på webben, flygblad etc.) och med varierande periodicitet. 

Syftet med eFOLKET är att bidra till mångfalden och allsidigheten i det lokala medielandskapet, 
genom en tidning som tar sin utgångspunkt i arbetarrörelsens värderingar. Det innebär att det 
grundläggande motivet är det samma som 1905 då tidningen FOLKET startades; med motiveringen 
att arbetarklassen i Eskilstuna och Sörmland var i stort behov av en egen tidning, som en motvikt 
till Eskilstuna-Kuriren. 

När tidningen FOLKET 2015, 110 år efter grundandet, lades ner efter beslut av Eskilstuna-Kuriren, 
står arbetarrörelsen i grunden inför samma uppgifter som 1905. Idag är en stor tillkommanande 
utmaning att möta och komma tillrätta med det allvarliga hotet mot mänsklighetens grundläggande 
livsbetingelser, inkluderande jordens klimat. Endast genom en genomgripande omdaning av 
samhällssystemet i genuint demokratisk riktning kan dessa gigantiska problem mötas. Denna 
samhällsomdaning måste också innefatta en radikal inkomstutjämning. Liksom en radikal anti-
militarism. Arbetarrörelsens klassiska jämlikhetsmål och fredskamp går därför hand i hand med 
kampen för att möta vår tids nya utmaningar. Liksom kampen mot ojämställdhet och förtryck på 
basis av genus och sexuell läggning. Kampen mot varje uttryck för rasism är fast knuten till 
arbetarrörelsens internationalism och solidaritet. Anti-rasismen var under lång tid i Europa och USA
självklar endast inom arbetarrörelsens vänsterflygel, men är något som måste genomsyra varje 
arbetarorganisation. Det handlar både om humanistisk anständighet och solidarisk kampenhet.

Det ovan sagda innebär att:   

eFOLKET ska vara en partipolitiskt obunden RÖD – GRÖN tidning. Tidningen skall vara 
partipolitiskt oberoende. Tidningen eFOLKET skall ägas och drivas av medlemmarna i den ideella 
organisationen Föreningen eFOLKETs Vänner.

eFOLKETs Vänner skall inte vara en kommersiell organisation.

eFOLKETs Vänner skall vara en renodlat ideell organisation.



eFOLKETs vänner kan samarbeta med andra medier och organisationer, men skall aldrig på något 
sätt uppge sitt självbestämmande vad gäller tidningens inriktning och innehåll.

eFOLKETs vänner skall aldrig göra sig beroende ekonomiskt av någon annan organisation eller 
institution.

eFOLKET skall ge röst åt de grupper i samhället vars situation och behov ofta osynliggörs i 
etablerade medier och ignoreras eller förvanskas av samhällets dominerande ideologiproducenter. 
Att bidra till att sprida kunskap om vardagskampen i samhället skall vara ett sätt att inspirera till 
sammanhållning och kollektiv självtillit. Gräsrotsperspektivet skall alltid vara tidningens kompass. 
Både vad gäller innehåll och organisatorisk uppbyggnad.

eFOLKETs ambition ska vara att i enlighet med arbetarrörelsens och humanismens 
grundläggande värderingar verka för en politik inriktad på jämlikhet, solidaritet och jämställdhet.
Internationalismen och anti-militarismen ska därför också vara självklara hörnstenar. 
Arbetarrörelsens internationalism har i en fundamental mening sin utgångspunkt i kampen för 
jämlikhet, som måste vara en kamp på arbetarsolidaritetens grund. Samtidigt är den organiserade 
kampen för arbetarrörelsens mål till sin djupaste innebörd en kamp för hela mänskligheten och för 
alla människor på jorden. 

Sedan några årtionden har dessutom miljö- och klimatfrågorna ytterligare bidragit till den 
nödvändiga betoningen av kampen för jämlikhet på solidarisk internationalistisk grund. Det handlar
om kommande generationers möjlighet till en god färd genom livet. Handling för långsiktig 
överlevnad har anmält sig som en akut punkt på den politiska dagordningen. En annan värld är 
möjlig – en annan värld är nödvändig, är ett motto som eFOLKET delar med den 
kapitalismkritiska rörelsen världen över. 

eFOLKET skall genom notiser, nyhetsrapportering, reportage och insändare/diskussioner/debatter 
täcka händelser och skeenden såväl lokalt som på riksplanet och internationellt. 
Samarbetsöverenskommelser med andra medier kan komma ifråga. 



Stadgar
för Föreningen eFOLKETs Vänner 

§1   Föreningens namn (firma)

Föreningens namn är Föreningen eFOLKETs Vänner.

§2   Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är fastställt i dokumentet Grundsatser: Plattform och inriktning för eFOLKET

§3   Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Eskilstuna kommun.

§4   Medlemskap

Medlem kan den bli som vill bidra till att förverkliga föreningens mål. Också alla som 
sympatiserar  med föreningens mål kan bli medlemmar, oavsett aktiva insatser i verksamheten. 
Även organisationer kan bli medlemmar i föreningen.

§5   Medlemsavgifter

Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. För studerande, arbetslösa, långtidssjuka och 
pensionärer kan avgiften vara reducerad. Medlemsavgiften för organisation skall vara fem (5) 
gånger avgiften för enskild medlem.

§6   Styrelsen

Styrelsen ska bestå av en ordförande, en kassör, en sekreterare och av ett antal övriga ordinarie 
styrelseledamöter. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar bestäms av årsmötet, men ska vara minst 
fem, ordföranden, kassören och sekreteraren inräknade. Årsmötet kan också utse valfritt antal 
suppleanter. Suppleanterna har alltid rätt att närvara på styrelsemötena. De har också förslagsrätt. 
Om någon ordinarie styrelseledamot inte är närvarande under ett helt eller en del av ett 
styrelsemöte, inträder en närvarande suppleant i den ordinarie styrelseledamotens ställe. 
Suppleanten har då också rätt att ställa förslag och att rösta. 

Styrelsen äger rätt att till styrelsemöte, eller del av styrelsemöte, adjungera person, 
föreningsmedlem eller annan person, som inte tillhör styrelsen. Vid beslut om adjungering 
preciseras om den adjungerande också skall ha förslagsrätt. Den adjungerande kan däremot inte ges
rösträtt vid styrelsemötet. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst tre 
styrelseledamöter, ordinarie eller suppleanter, är närvarande. Adjungerade inräknas inte i underlaget
för beslutsmässighet.
 



Ordförande utses av föreningens årsmöte. Årsmötet utser också kassör. Styrelsen skall, inom sig, 
vid styrelsens konstituerande möte (första styrelsemötet efter förenings årsmöte) alltid utse en 
sekreterare. Styrelsen kan också, vid behov, besluta om att inrätta funktioner utöver ordförande, 
kassör och sekreterare. 

Styrelsen utser, inom sig, ledamöter till sådana eventuellt inrättade funktioner. Styrelsen utser också
firmatecknare, som tillsammans med ordföranden tecknar firma (var för sig eller gemensamt). 

Styrelsen sammanträder under året minst en gång varje kalendermånad, månaden juli undantagen. 
Ordföranden eller grupp av styrelsemedlemmar (minst tre) kan, då det uppfattas erforderligt, kalla 
till extra styrelsemöte. 

Alla styrelsemedlemmar, ordföranden inräknad, väljs av årsmötet, för en tid på ett (1) år. Avgår 
ledamot före mandattidens utgång, inträder, för tiden fram till och med närmast kommande årsmöte,
suppleant i hens ställe.

§7   Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen 
skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra 
räkenskaper. 

Styrelsen skall till årsmötet presentera årsredovisning (innefattande en balansräkning och en 
resultaträkning) rörande det senaste räkenskapsåret (som för föreningen är det senaste kalenderåret, 
1/1 – 31/12). Styrelsen skall inför årsmötet också presentera en verksamhetsberättelse.

§8   Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens ekonomiska rapport (årsredovisningen för senaste 
kalenderår) skall överlämnas till revisorerna senast 1 mars.

§9   Revisorer

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av minst två  revisorer, utsedda av föregående årsmöte.
Revisorerna skall senast 31 mars ha färdigställt, och till styrelsen överlämnat, en 
revisionsberättelse.

§10  Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen, och senast den 20
april, vid tid och på plats som beslutas av styrelsen. Kallelse med dagordningsförslag skall avsändas
till alla medlemmar senast 20 dagar före ordinarie eller extra årsmöte. I kallelsen till ordinarie 
årsmöte skall ingå styrelsens verksamhetsberättelse och förslag, om styrelse till verksamhetsplan, 
liksom styrelsens ekonomiska rapport (balans- & resultaträkning). Kallelsen skickas med e-post om 
medlem inte begärt att få utskick på annat sätt.



Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare.
3. Fråga om mötet utlysts på stadgeenligt sätt.
4. Fastsällande av mötets dagordning.
5. a) Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska rapporter (utgående balans 31/12          
senaste kalenderår och resultaträkning avseende perioden 1/1 till 31/12 föregående 
kalenderår).

6. Revisionsberättelse för räkenskapsåret och revisorernas eventuella synpunkter på styrelsens 
verksamhet avseende hela verksamhetsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, avseende den tid som revisionen täcker.
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan. Beslut rörande planens innehåll fattas av årsmötet.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av eventuell budget för kommande verksamhetsår.
11. Val till styrelsen av ordförande för föreningen, för en tid på ett år.
12. Val till styrelsen av kassör för föreningen
13. Val av övriga styrelseledamöter (minst tre stycken), för en tid på ett år.
14. Val av suppleanter (ej obligatoriskt), för en tid på ett år.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
18. Övriga frågor.

§11  Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna anser det lämpligt. Extra årsmöte skall också 
hållas om minst 25 procent av föreningens medlemmar kräver detta i en skriftlig begäran till 
styrelsen. Av begäran ska framgå vilket eller vilka ärenden som medlemmarna vill att det extra 
årsmötet ska behandla. På det extra årsmötet för endast de ärenden som angivits i kallelsen 
behandlas.

§12  Rösträtt

På årsmötet har varje individuellt ansluten medlem, som erlagt sin medlemsavgift i tid, en (1) röst. 
Rösträtten är personlig, och kan inte utövas genom ombud. Till föreningen ansluten organisation, 
som erlagt sin medlemsavgift i tid, har rätt att till årsmötet utse två ombud med rösträtt. För att få 
möteskallelser ansvarar medlem själv för att till styrelsen lämna korrekta och aktuella uppgifter om 
e-postadress och/eller postadress.

§13  Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, genom omröstning (votering). Omröstning sker 
öppet. Med undantag för vid personval, då sluten omröstning skall ske i de fall någon begär detta. 
Beslut fattas med enkel majoritet utom i fall som i dessa stadgar stipulerar undantag. 



Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder, med undantag för vid val, då (vid lika 
röstetal) avgörandet skall ske genom lottning. 
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet, och inte heller i val av revisor. 
Beslutsmässighet beroende av närvarande vid mötet, vilar på närvaron av röstberättigade i den 
fråga om vilken beslut ska fattas.

§14  Regler för ändring av stadgarna

För att ändra föreningens stadgar krävs årsmötesbeslut. Antingen med en 3/4-majoritet till förmån 
för förslaget till ändring vid ett årsmöte, eller med enkel majoritet vid två på varandra följande 
ordinarie årsmöten.

§15  Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska med e-post eller på annat sätt skriftligen anmäla detta
till styrelsen, och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

§16  Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har: 
• försummat att betala beslutade avgifter, och/eller
• motarbetat föreningens verksamhet och/eller
• motarbetat föreningens ändamål och/eller
• uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett 
att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning/suspendering får inte fattas förrän medlemmen 
fått tillfälle att yttra sig inom en viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst tio (10) dagar. I 
beslutet ska skälen redovisas. Beslutet skall tillsställas den berörde senast inom tio (10) dagar efter 
det att beslutet fattats. 

Beslutet om uteslutning – eller inte – skall fattas av föreningsmöte, där alla medlemmar i 
föreningen har rösträtt. Styrelsen har dock rätt att omedelbart, med iakttagande av de regler som 
dessa stadgar stipulerar, suspendera en medlem, gällande perioden fram till närmaste allmänna 
föreningsmöte. Den berörde medlemmen har på föreningsmötet yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt
under den punkt som rör eventuell uteslutning.  

§17  Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte. Beslut att upplösning av föreningen ska ske 
förutsätter att en 2/3-majoritet på årsmötet röstar för detta.
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