Förord
På Fonus distriktsstämmor utses distriktsråd som ska vara länk mellan den demokratiska och den
affärsmässiga organisationen. Distriktsrådens sammansättning och uppgifter regleras av stadgarna
och av arbetsordningen i detta dokument.
En ledamot i ett distriktsråd bör ha god förankring bland medlemsorganisationerna och ett brett
kontaktnät i samhället. Distriktsrådets förtroendevalda ska inte i första hand ägna sitt engagemang
åt den löpande driften av verksamheten - det är personalens huvuduppgift. Rådet är ingen styrelse,
men behöver information och insyn i verksamheten för att aktivt kunna föra Fonus affärsidé framåt,
till exempel genom att informera om Fonus på arbetsplatser, i föreningar och i andra sammanhang.

Arbetsordning för distriktsråd i Fonus
Arbetsordningen är fastställd av Fonus styrelse på det konstituerande mötet den 16 maj 2018.
Arbetsordningen gäller från och med den 1 juni 2018.

Distriktsrådens arbetsuppgifter
Distriktsrådens arbetsuppgifter är att:
• Föra ut Fonus kooperativa affärsidé bland medlemsorganisationerna i distriktet och
dess medlemmar genom utåtriktade arrangemang och aktiviteter.
• Bidra aktivt till att öka antalet ägarorganisationer i Fonus.
• Delta i utbildning och konferenser för förtroendevalda.
• Företräda medlemmarna, deras synpunkter och önskemål inom distriktet samt föra
fram dessa i föreningens olika organ.
• Ansvara för genomförandet av medlemsträffar, distriktsstämma och höstmöte.
• Följa distriktets försäljning, budget och resultat och vara insatta i distriktets och
föreningens verksamhet.
• Hålla sig informerade om frågor som rör medlemmarna, t.ex. genom nyhetsbrev och
Fonus webbplats/medlemssidor.
• Ansvara för distriktsrådets egen budget.
• Fastställa tid för nominering till distriktsstämman enligt stadgarna §§ 31 och 32.
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Verksamhetsplan och budget
Distriktsråden ska årligen upprätta förslag till verksamhetsplan med budget. Distriktsrådet har
möjlighet att budgetera upp till 12 000 kr för att bedriva verksamhet utöver kostnader för upp
till max sex sammanträden årligen. Kostnader som ersätts i samband med sammanträden är
arvode, förlorad arbetsinkomst och milersättning.
Distriktsrådens roll som företrädare för ägarorganisationerna ska avspeglas i
verksamhetsplanen. Distriktsrådens ska därför i verksamhetsplanen tydliggöra vilka
aktiviteter som ska genomföras för att få underlag och idéer för den fortsatta utvecklingen av
Fonus verksamhet utifrån ägarorganisationernas och deras medlemmars behov.
Verksamhetsplanen med budgetförslag ska vara Fonus Medlemskommunikation tillhanda
senast den 15 september. Fonus Medlemskommunikation ska ge sitt utlåtande senast den 15
oktober.
Verksamhetsplanen och budgeten presenteras och fastställs på distriktsrådets höstmöte.
Styrelsen fastställer ekonomiska ramar för distriktsrådens verksamhet. Distriktsråden får inte
besluta om åtgärder som medför utgifter utöver godkänd och fastställd budget.

Distriktsrådets rapportering
Distriktsrådet ska till ordinarie distriktsstämma avge skriftlig rapport över sin verksamhet
under det gångna året. Rapportens original sänds in till VD tillsammans med
distriktsstämmans protokoll.
Distriktsråd som vill rapportera ett förhållande eller föreslå en åtgärd ska göra det skriftligen
genom anteckning i protokollet eller genom brev till VD. VD meddelar distriktsrådet vilka
åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rådets påpekanden.

Distriktsrådets sammanträden och protokoll
Distriktsrådet sammanträder vid följande tillfällen under året:
• Ett sammanträde hålls under februari – mars för bl.a. planering av distriktsstämman i
april.
• Konstituerande sammanträde hålls omedelbart efter distriktsstämman. Då ska vice
ordförande och sekreterare utses. Ordförande är vald av distriktsstämman.
• Ett sammanträde hålls under juni-september för att arbeta fram förslag till plan och
budget för nästkommande verksamhetsår.
Innan verksamhetsplan och budget presenteras på distriktets höstmöte ska de ha stäms
av med Fonus Medlemskommunikation.
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• Ett sammanträde hålls under oktober för att bl.a. behandla inkomna motioner och
distriktsrådets egna motioner samt planera inför höstmötet.
• Distriktsrådet ska ha en mötesplan med fastställda sammanträdestider för hela året.
• Ordförande kallar till distriktsrådets sammanträden.
• Kallelse till sammanträdet ska ske i god tid.
• Kallelsen till sammanträde ska innefatta tid, plats samt förslag till dagordning.
• Ordföranden leder sammanträdet och ska tillse att arbetsordningen följs.
• Lokal Fonuschef inom respektive distrikt ska alltid få kallelsen till distriktsrådets
sammanträden för kännedom.
• Sammanträden bör hållas utanför normal kontorstid.
• Sammanträdeslokalen bör vara politiskt och religiöst neutral.
• Distriktsrådet är beslutsfört då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är
närvarande.
• Som beslut gäller den mening som får mer än hälften av de närvarandes röster, eller
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är distriktsrådet inte fulltaligt
ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet
distriktsrådsledamöter.
• Ordförande ansvarar för att protokoll upprättas. Det är sekreterarens uppgift att föra
protokoll vid distriktsrådets möten.
• Distriktsrådets protokoll ska justeras av ordförande och ytterligare en ledamot.
Protokollen ska föras i nummerordning och sändas till VD inom fyra veckor efter
sammanträdet med distriktsrådet

Sekretess
• Ledamöter i distriktsråden ska behandla uppgifter om föreningen med aktsamhet och
får inte lämna ut dem till utomstående om föreningen kan lida skada av det.
• Sekretess råder fullt ut för distriktsrådens ledamöter kring all information rörande
koncernens verksamhet
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Arbetsordning för valberedningar i Fonus
Arbetsordningen är fastställd av Fonus styrelse på det konstituerande mötet den 16 maj 2018.
Arbetsordningen gäller från och med den 1 juni 2018.

Arbetsordning för distriktsstämmornas valberedningar
• Distriktsstämmans valberedning ska lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter
i distriktsrådet.
• Distriktsstämmans valberedning ska beakta att distriktsrådet är sammansatt så att en
skälig fördelning görs med hänsyn till medlemsorganisationerna.
• Distriktsstämmans valberedning ska verka för jämn könsfördelning, bra
åldersspridning och representation från olika kulturer.
• Distriktsstämmans valberedning ska tillse att ledamöter i ett distriktsråd har god
förankring bland medlemsorganisationerna och ett brett kontaktnät i samhället.

Arbetsordning för föreningsstämmans valberedning
• Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag till ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga
ledamöter.
• Föreningsstämmans valberedning ska beakta att styrelsen bör vara sammansatt så att
en skälig fördelning görs såväl med hänsyn till olika geografiska områden som till
olika organisationer tillgodoses i styrelsen.
• Föreningsstämmans valberedning ska säkerställa att erforderlig kompetens finns i
styrelsens sammansättning för att hantera såväl det parlamentarisk, kooperationen som
en affärsverksamhet.
• Föreningsstämmans valberedning ska verka för jämn könsfördelning, bra
åldersspridning och representation från olika kulturer.
• Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag till revisorer och suppleanter samt
till arvodering av revisorer.
• Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag till arvoden för övriga
förtroendeuppdrag inom Fonus.
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Sekretess
• Ledamöter i valberedningen ska behandla uppgifter om föreningen med aktsamhet och
får inte lämna ut dem till utomstående om föreningen kan lida skada av det.
• Sekretess råder fullt ut för valberedningens ledamöter kring all information rörande
koncernens verksamhet
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