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Motion 04 
 
Motion beträffande Anette Strandbergs fortsatta uppdrag inom 
Projektområdet Södra Sverige 
Neuro Småländska Höglandet 
 
Neuro i södra Sverige har haft förmånen att ta del av den hjälp som Anette 
Strandberg har bidragit med. Anette har hjälpt oss med den nödvändiga digitala 
verklighet som pandemin har satt oss i. Vi har haft möjlighet att ta stöd av Anettes 
kompetens vid kontakter med olika aktörer. 
 
Vi har med hjälp av Anette kunnat skapa en plattform inom projekt Södra Sverige där 
vi gemensamt stöttar och tipsar varandra kring olika saker i en mycket större 
utsträckning än förut. Det innebär att vi har kunnat utveckla en större ”vi-känsla” både 
inom projektområdet och gentemot andra Neuroföreningar i Sverige. 
 
Vi anser att vi har ett fortsatt behov av Anette Strandbergs kompetens som 
projektledare ett tredje år då vi precis är i startgroparna med förändringsarbetet som 
behövs göras när pandemirestriktionerna lättas upp. Däri ligger bl.a. ökad digital 
kunskap och förmåga att använda denna i styrelseutvecklingen inom vår 
lokalförening. 
 
Arbetet med att fånga upp och kunna erbjuda de yngre med neurologiska diagnoser 
det stöd och innehåll som de efterfrågar är en annan utmaning att ta oss an. Där har 
Anette Strandberg precis påbörjat arbetet med att fånga upp de unga medlemmarnas 
tankar och önskemål för att ta reda på vad de önskar/behöver av oss som förbund. 
Det blir ett spännande område att arbeta med framöver!! 
 
Vi hade inte utvecklats lika mycket med de digitala träffarna utan Anettes stöttning i 
starten. Vi hade definitivt inte varit där vi är nu om vi inte hade fått Anettes hjälp och 
vi tycker därför att det är av oerhört stor vikt: 

• att Anette Strandbergs tjänst förlängs under hela 2022 
• att fler neuroområden i Sverige får liknande satsningar som Projektområdet 

Södra Sverige fått ta del av. 
 
Yrkande 

• Att Anette Strandbergs tjänst förlängs under hela 2022. 
• Att fler neuroområden i Sverige får liknande satsningar som Projektområdet 

Södra Sverige fått ta del av. 
 
Motionen antagen av Neuro Småländska Höglandet, 2021-03-22 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 04 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Johan Gunnarsson, Lise Lidbäck 
 
Motion beträffande Anette Strandbergs fortsatta uppdrag inom 
Projektområdet Södra Sverige 
Motionen behandlar det projekt som förbundsstyrelsen initierat avseende 
föreningslivsutveckling i Södra Sverige och den hjälp man haft av projektledaren.  
 
Vårt föreningsliv som i dag består av geografiska, intresse och diagnosföreningar 
samt länsförbund ser väldigt olika ut. På flera platser fungerar det mycket bra medan 
andra har det betydligt svårare.  
 
Givetvis önskar förbundsstyrelsen att vårt föreningsliv är levande och utvecklas i takt 
med samhället, men är samtidigt införstådd med de svårigheter som finns inom vårt 
föreningsliv. Under kongressperioden har förbundsstyrelsen via den arbetsgrupp som 
arbetat med organisation och medlemskap identifierat ett antal områden som 
behöver utredas och stärkas inför framtiden.  
 
Genom det sedan ett år pågående försöksprojektet med föreningsutvecklare i södra 
Sverige så har förbundsstyrelsen även kunnat se en tydlig utveckling bland de 
berörda föreningar och länsförbund, inte minns via det arbete som gjorts för att 
påbörja digitalisering av föreningslivet. 
 
Förbundsstyrelsen är medveten om behovet av stöd och utveckling av vårt förenings-
liv och har därför föreslagit förbundskongressen att besluta om en organisations-
översyn. Förbundsstyrelsen vill därför inte föregripa en sådan översyn utan väljer att 
skicka med dessa frågor till detta arbete. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att anse motionens andra att-sats besvarad. 

Första att-satsen: 
Motionären yrkar på förlängning av projektledarens tjänst. 

Enskilda individers anställning vid förbundskansliet är inte en fråga där kongressen 
har beslutanderätt.  

Yrkandet kan därmed inte behandlas. 


