
 

 

 
Bästa martha, 
 
Marthaförbundets höstmöte hålls lördagen den 23 november 2019 och innebär tid för att 
träffas, dra upp riktlinjer för verksamheten nästa år och fatta beslut om hur 
Marthaförbundet som organisation ska se ut i framtiden. 
 
Vi står i dag på en gedigen grund som har förvaltats av kunniga, hängivna och förutseende 
marthor. En grund vi vill bevara och utveckla för att kunna trygga den för alla framtida 
marthor. Siktet är inställt på framtiden, eftersom vi vill värna om det arv som både tidigare 
och nuvarande marthor har skapat och till dags dato skapar. Marthaförbundet vill satsa 
mer tid på själva marthaverksamheten och mindre tid på byråkrati. 
 
Centralstyrelsen beslöt enhälligt tidigare under hösten att föra fram ett förslag till 
höstmötet som skulle dela in organisationen i tre olika nivåer (krets, förening, förbund) i 
stället för nuvarande fyra (krets, förening, distrikt, förbund). Förslaget till ny 
organisationsstruktur har länge diskuterats inom förbundet, men tiden har av olika orsaker 
inte varit mogen för en förändring. Centralstyrelsens beslut föregicks av cirka ett och ett 
halvt års digert utredningsarbete, där det alternativ som nu föreligger slutligen ansågs vara 
det mest optimala för hela organisationen. 
 
Varför det är aktuellt med en förändring just nu hänger ihop med att både äldre och yngre 
medlemmar upplever byråkratin som belastande och hellre skulle ägna mer tid åt själva 
verksamheten. Det har också att göra med hur vår medlemsstruktur ser ut och hur vi kan 
anpassa oss till det som framtidens medlemskap kommer att kräva av oss, samtidigt som vi 
fortsätter att inspirera och utveckla den befintliga marthaverksamheten. 
 
I praktiken betyder förslaget att det kommer att hållas en omröstning under höstmötet, där 
centralstyrelsen lägger fram sitt förslag. Ombuden för distrikten röstar för eller emot 
förslaget som antas eller fälls om mer än hälften av rösterna läggs på någotdera 
alternativet. Följaktligen är det ombudens röster som avgör huruvida förslaget går igenom 
eller inte. Ombuden representerar sina distrikt, vilka i sin tur representerar sina 
medlemsföreningar och i förlängningen alla marthor. Det är med andra ord 
Marthaförbundets medlemmar som på höstmötet bestämmer hur de vill att förbundet ska 
se ut i framtiden. 
 
Om förslaget går igenom är det ett så kallat principbeslut, en viljeyttring. Eftersom 
distrikten är självständiga föreningar väljer de sedan själv hur de går vidare med 
utvecklingsarbetet i sitt eget distrikt. Distriktet kan välja att antingen upplösa sig själv, 
kvarstå som distrikt eller bli en marthaförening. 
 
Alla distrikt är i sig själva självständiga föreningar som besluter om sin verksamhet, 
egendom, framtid och existens i enlighet med sina stadgar. Inget distrikt kan tvingas att 
upplösa sig, men de distrikt som önskar upplösas kan inleda processen direkt efter 
Marthaförbundets höstmöte i november 2019. Distrikten har också, om de så önskar, 
möjlighet att ändra namn, stadgar och status i organisationen och bli en vanlig 
marthaförening i stället för ett distrikt. Det innebär betydligt mindre byråkrati än en 
nedläggning, speciellt om distriktet har egendom och större tillgångar. 
 
Under år 2020 funderar förbundet, distrikten och föreningarna tillsammans på hur 
samarbetet bäst ska byggas upp i respektive region. Vi vill stärka en fortsatt gemenskap 
och på basis av regionala behov utveckla forum för informationsutbyte och inspiration.  



 

 

 
Marthaförbundet kommer också att bistå med juridisk konsultation i de fall där distrikten 
önskar upplösa sig eller ändra sin status i organisationen från distrikt till marthaförening. 
 
De registrerade, lokala marthaföreningar som tillhör ett distrikt som väljer att upplösa sig 
kommer att i stället kunna bli medlemmar i förbundet. I det fallet krävs också en ändring i 
föreningens stadgar där hänvisningar till distriktet tas bort. 
 
Kretsarna fortsätter som tidigare, deras medlemmar är knutna till en förening och 
verksamheten påverkas inte. 
 
Om centralstyrelsens förslag inte vinner understöd i omröstningen ser Marthaförbundet 
alltjämt ut som det gör i dag. Ifall det finns distrikt som trots det önskar avsluta sin 
verksamhet, eller som vill bli en förening bland andra, är det fullt möjligt. Verksamheten i de 
övriga distrikten fortsätter som tidigare.  
 
Oberoende av vilket alternativ som röstas fram, kommer processen med att utveckla 
organisationen att gå vidare.  
 
Under år 2020 kommer förbundet att finnas ute i regionerna för att träffa marthor och 
informera, stödja och hitta alternativ för verksamheten tillsammans med distrikt som vill 
omorganisera sin verksamhet. Eftersom distrikten ser olika ut, kommer vi till en del att 
behöva hitta skräddarsydda lösningar för olika regioner. Processen innebär ett aktivt 
samarbete som inleds i början av 2020 och som pågår under hela året. 
 
Centralstyrelsen kommer att arbeta med Marthaförbundets stadgar under den kommande 
vintern. Stadgarna ska revideras för att bättre motsvara organisationens framtida behov, 
men också för att de ska bli mer funktionella. På vårmötet 2020 tas stadgeändringarna 
upp till diskussion och under höstmötet 2020 siktar vi på att fatta beslut om hur stadgarna 
ska se ut, beslutet kräver tre fjärdedels majoritet av ombudsrösterna för att gå vidare till 
följande behandling. 
 
Representationen inom centralstyrelsen kommer tillsvidare att fortsätta i sin nuvarande 
form med 13 regionala representanter för att kunna garantera dialogen till hela 
Marthafinland. Det finns förslag på hur representationen kunde se ut i framtiden, dessa 
kommer centralstyrelsen att behandla och ta ställning till framöver.  
 
Varmt välkommen med på förbundets höstmöte i Helsingfors. Gör din röst hörd! 
 
 
Helsingfors torsdagen den 7 november 2019 
 
Finlands svenska Marthaförbund rf 
 
 
Andrea Hasselblatt   Annika Jansson 
Förbundsordförande   Verksamhetsledare 


