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18 FÖRENINGSLIVET IMORGON
Beslut i Plenum
Förbundsstyrelsens förslag:
- Att förbundet förutom geografiska föreningar möjliggör skapande av nya
föreningar med diagnos- och/eller intressefrågor som inriktning
- Att förbundet gör det möjligt för diagnos- och symptomföreningar, som
idag står utanför förbundet, att bli diagnosförening
- Att förbundet utvecklas till en paraplyorganisation inom området
neurologi
- Att förbundet ser över möjligheterna till införande av regionala
föreningskoordinatorer

Förslag som efter diskussion på åsiktstorget fått stöd från många
ombud och därmed går till omröstning
- Att förslaget skall ses som en provverksamhet under kommande
kongressperiod.
Stockholm, Norrort
- Att nästa förbundskongress får ta del av vilka konsekvenser detta får för
påverkansmöjligheter, ekonomiska- och personella resurser m m
Stockholm, Norrort
- Att nästa förbundskongress får ett förslag till stadgeändringar ifall
utvärderingen ger behov av detta.
Stockholm, Norrort
- Att vi skall bilda symtomgrupper inom föreningarna eller gemensamt med
närliggande föreningar.
Norrköping, Finspång, Kalmar
- Att nya diagnosföreningar och/eller intresseföreningar införlivas med
befintliga lokalföreningar.
Göteborg, Norra Bohuslän, Uddevalla, Trollhättan-Vänersborg, Borås,
Kalmar, Mark, Alingsås

- Att förbundets förslag om paraplyorganisation återremitteras för att
förtydligas.
Göteborg, Norra Bohuslän, Uddevalla, Trollhättan-Vänersborg, Borås,
Kalmar, Mark, Alingsås
- Att föreningskoordinatorerna skall ledas av respektive länsförbund och
fungera som en länk till riksförbundet.
Norrköping, Finspång, Linköping, Kalmar.
- Att förbundsstyrelsen anordnar kurser i internets nytta.
Linköping, Kalmar, Martallen, Skellefteå, Eskilstuna, SydNärke,
Västerås.
- Att förbundsstyrelsen förmedlar – till alla ledamöter, det positiva vi kan
göra när vi använder internet.
Linköping, Kalmar, Martallen, Skellefteå, Eskilstuna, SydNärke,
Västerås.

Förslag som efter diskussion på åsiktstorget fått stöd från ett fåtal
ombud och därmed inte går till omröstning
- Att förbundsstyrelsen gör fler regioner inom förbundet.
Härnösand-Örnsköldsvik
- Att Neuroförbundet under kommande mandatperiod arbetar för en ändring
av organisationsformen (11)
- Att förbundet inrättar regionombudspersoner med främsta syfte att stödja
och utveckla lokal- och föreningar. (12)
- Att i början av kommande kongressperiod utse nationella arbetsgrupper
som upprättar handlingsplaner med målformuleringar för gemensamma
kampanjer. (13)
- Att riksförbundet söker stöd hos lokalföreningar och att lokala
representanter medverkar i förbundets gemensamma kampanjer. (13)
- Att förbundstidningen Reflex redovisar hur arbetet med de olika
kampanjerna utvecklas och vilka resultaten blir. (13)

- Att kongressen beslutar att: i början av kommande kongressperiod utse
nationella arbetsgrupper som upprättar handlingsplaner med målformuleringar för gemensamma kampanjer. (14)
- Att kongressen beslutar: att förbundsstyrelsen har en regelbunden kontakt
med länsförbundens ordföranden, för att vara uppdaterade på vad som
sker ute i landet och vilka frågor som måste lyftas. (14)
- Att kongressen beslutar: att en av länsförbundens uppgifter är att se till
att de har kunskap om verksamheter och problem lokalt så att de kan lyfta
specifika problem i möten med förbundsstyrelsen. Länsförbundens
ordföranden ska se till att ha regelbunden kontakt med sina
lokalföreningar så att de kan ge förbundsstyrelsen en verklig bild av
situationen i landet. (14)
- Att kongressen beslutar: att förbundstidningen Reflex redovisar hur
arbetet med de olika kampanjerna utvecklas och vilka resultaten blir. (14)

