
Proposition 2023:3 – Stadgar 

Inledning 

Portalparagrafen i våra stadgar anger riktningen för IM och är organisationens högsta vägledande 

princip. Portalparagrafen behöver vara långsiktigt hållbar samtidigt som den ska spegla vår 

faktiska inriktning. När den skrevs sist blev den väl detaljerad kring vilka verksamheter IM ska 

bedriva med en blandning av högt och lågt. Det blir problematiskt att ange enstaka aktiviteter 

eller metoder. Dels då dessa förändras över tid, dels för att det ser väldigt olika ut i olika delar av 

världen. Samtidigt saknas i nuvarande stadgar IMs vision som är det som främst ska vägleda oss. 

Därför önskar styrelsen formulera om portalparagrafen med en tydlig riktning (IMs vision) och 

ett tydligt uppdrag (eller mission). Det är viktigt att det är årsmötet som äger både vision och 

uppdrag. Dessutom behöver vi hitta rätt nivå för att något som säger mer om hur vi arbetar på en 

övergripande nivå. Med anledning av detta föreslås en omskrivning av portalparagrafen.  

Portalparagraf enligt nuvarande stadgar.  

§1 Ändamål 
IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner är en svensk idéburen, 
partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. IMs uppdrag är att synliggöra och 
bekämpa fattigdom och utanförskap genom såväl internationellt utvecklingssamarbete, ömsesidig 
integration, fair trade och global hållbar samhällsutveckling. IM värnar om medmänsklighet och 
utgår från de mänskliga rättigheterna. IM har ett inkluderande synsätt som innebär 
avståndstagande från alla former av diskriminering. 

Styrelsens förslag till beslut 

IMs styrelse föreslår att årsmötet 2023 beslutar: 

Att ändra stadgarnas portalparagraf till: 

§1 Ändamål 
IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner är en svensk idéburen, 

partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. IMs vision är en rättvis och 

medmänsklig värld. IMs uppdrag är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap såväl 

globalt som i Sverige. Detta görs i partnerskap med andra organisationer. Engagemang från 

medlemmar, volontärer och givare är centralt för att kunna bedriva arbetet. IM utgår från de 

mänskliga rättigheterna och har ett inkluderande synsätt som innebär avståndstagande från alla 

former av diskriminering. 
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