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Medlemsmotion till årsmötet 2019 i Fransklärarföreningen 

av 

Françoise Sule och Åke Nilsson 

Vi, ordförande och kassör i Fransklärarföreningen, kommer att lämna våra styrelseuppdrag i samband 

med årsmötet den 26 april.  I samband med vår avgång föreslår vi att årsmötet 2019 beslutar om  

 att Fransklärarföreningen går samman med den större föreningen Språklärarna 

 att Fransklärarföreningen därmed upplöses enligt § 9 i stadgarna  

 Vi har haft våra förtroendeposter i mer än tio år. Vårt förslag grundas på erfarenheterna från dessa år 

och den situation som råder inför vår avgång ur styrelsen. Skälen är 

1. Sjunkande medlemstal i FLF 

2. Svårt att rekrytera styrelseledamöter till FLF 

3. Ökade fasta kostnader för FLF, minskad budgetram för aktiviteter 

4. Små möjligheter för FLF till opinionsbildning och politisk påverkan 

5. Bättre möjligheter för medlemskontakt hos Språklärarna 

Om årsmötet beslutar enligt vårt förslag kan vi kvarstå i styrelsen under avvecklingsperioden.  Också 

vår revisor Anders Nordenstam kan kvarstå under den perioden.  Ett utkast till plan för hur 

upplösningen av FLF och uppgåendet i Språklärarna skulle kunna se ut redovisas under pkt 6 nedan. 

1. Sjunkande medlemstal 

Redan mer än tio år innan vi tillträdde våra uppdrag hade andelen högstadieelever som valt franska 

som sitt andra moderna språk börjat stadigt falla, en utveckling som fortsatt också under den tid vi har 

suttit i styrelsen. Till följd av detta har medlemstalet minskat från ca 600 till dagens 200. Vi har tyvärr 

ingen grundad anledning att tro att denna utveckling kommer att brytas de närmaste åren.  

2. Svårt att rekrytera styrelseledamöter 

Vårt beslut att lämna våra uppdrag har vi meddelat våra styrelsekamrater för ca två år sedan och 

tillkännagett det för er medlemmar vid förra årsmötet.  Därefter har vi meddelat vid flera tillfällen i 

Flashen och på andra sätt att vi efterlyst intresserade medlemmar för att arbeta i styrelsen men alltid 

med magert resultat.  Det är i och för sig tröst för tigerhjärta, situationen är inte unik för vår förening. 

De allra flesta ideella föreningar som vänder sig till vuxna yrkesaktiva har samma svårighet att 

rekrytera nya ledamöter till sina styrelser. Men faktum kvarstår, även om vi delar bekymren med 

andra, faller intresset för styrelsearbete i samma takt som antalet medlemmar minskar. För 10 år sedan 

deltog 11 personer i styrelsens arbete och föreningens stadgar är skrivna med det som bakgrund. De 

föreskriver bl.a. att styrelsen är beslutsför vid möten då minst hälften, dock minst fyra personer deltar. 

Det betyder också att om det totala antalet ledamöter och ordförande i föreningens styrelse är färre än 

dessa fyra är det ingen styrelse. När detta skrivs, i början av mars 2019, står tre personer till 

förfogande för omval samt ev. en för nyval av ordförande och ev. en som ledamot d.v.s. på gränsen till 

vad stadgarna föreskriver.  

Utöver att det saknas intresserade personer till styrelsearbetet har vi också utan resultat efterlyst en 

kandidat som revisor.  

 

3. Ökade fasta kostnader, minskad budgetram för aktiviteter 

Det är sannolikt att föreningens bokföring i framtiden måste köpas som tjänst på kommersiella villkor  

i stället för att kunna utföras på ideell basis.  På helårsbasis innebär detta som sämst men mest troligt, 

en kostnadsökning med drygt 20 tkr (för resterande del av 2019 ca 15 tkr). Vi har svårt att se hur 
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denna kostnadsökning skall kunna mötas med ökad effektivisering eller rationalisering. Om ramen för 

aktiviteter skall kunna hållas oförändrad måste medlemsavgiften höjas från 200 till 300 kr.  

4. Små möjligheter för FLF till opinionsbildning och politisk påverkan 

I verksamhetsberättelsen har vi under en följd av år klassificerat våra aktiviteter i 1) Fortbildning, 

sammankomster och stipendier,  2) Elevorienterade aktiviteter samt 3) Francofoni och övrigt.  Det är 

aktiviteter som klart har franskalärare som målgrupp. I något enstaka fall har vårt arbete inriktats mot 

utomstående såsom protestskrivelser vid indraget statsbidrag från Skolverket. Vi saknar emellertid 

kraft för att stå i en mer löpande dialog med myndigheterna om B-språkens ställning i den svenska 

skolan och får heller inte möjlighet att vara remissorgan i frågor som berör våra medlemmar. För att 

bryta franskans nedgång i den svenska skolan är opinionsbildning och påverkan av det politiska 

etablissemanget av stor vikt. Våra medlemmars engagemang och intresse i detta avseende tas bäst till 

vara i den större organisationen Språklärarna.  

5. Medlemskontakt och aktiviteter 

Kontakterna mellan styrelsen och FLF-medlemmarna sker via e-post och hemsida. Facebookgruppen 

Fransklärarna är sedan snart ett år inaktiv då Sophany Lundholm inte kunnat ersättas efter sin avgång 

ur styrelsen.  Flash Info har successivt kommit att ersättas av e-postutskick. Språklärarnas 

motsvarande organ Lingua utkommer med fyra årliga nummer och de har också en bredare plattform 

för sociala medier än vad FLF kan erbjuda.  

Sammankomster medlemmar emellan i FLF-regi har huvudsakligen utgjorts av det årliga Rencontre i 

Stockholm. Men många av medlemmarna, särskilt utanför Stockholm, är ensamma franskalärare på 

sina skolor och har efterlyst kontaktmöjligheter med kolleger. Med sina lokala kretsar med egna 

aktiviteter är Språklärarna bättre rustade att möta detta behov än vad FLF är.   

De flesta av våra medlemmar undervisar också i något annat ämne än franska, oftast ett annat språk, 

det är troligt att det finns minst lika många fransklärare i Språklärarna som i FLF. 

6. Utkast till plan för övergång till Språklärarna och föreningens upphörande 

Vid ett beslut av årsmötet den 26 april om föreningens upphörande kan enligt stadgarna en slutlig 

avveckling genomföras tidigast i september månad.  

Föreningen har för den mellanliggande tiden beslutat om medverkan och medfinansiering i 

Thuramprojektet. Det gäller tolkning och reskostnader för turnén i Norrland i slutet av maj och 

penningbidrag till Franska Institutets poddtävling. Avtalet med Föreningshuset bör löpa t.o.m. 

september.  Tillsammans med en mindre reserv torde de sammanlagda kostnaderna komma att uppgå 

till ca 15 -18 tkr.  Föreningens eget kapital uppgår den 28 februari till 117 tkr, varför det i september 

torde återstå ca 100 tkr för utskiftning.   

Vid ett beslut om nedläggning bör årsmötet besluta eller ge direktiv om utskiftningen av dessa medel. 

Vårt förslag är att 

 Inbetalda årsavgifter för 2019 återbetalas, ca 27 tkr 

 Resten överföres till Språklärarna att användas för fortbildning för fransklärare. 

.   

Stockholm 11 mars 2019 

 

 Françoise Sule   Åke Nilsson 


