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Motion avseende ökad samverkan inom Neuro 
Neuro Rehab C-län 
 
Tidigare var man medlem i en självständig förening som var knuten till riksförbundet. 
En stadgeändring år 2009 innebar att alla i stället blev medlemmar i riksförbundet 
men med knytning till en lokal förening. Den enhetliga medlemsavgiften var 
ytterligare ett sätt att belysa samhörigheten.  
 
Verksamheten i länen fungerar på olika sätt. Några län har näst intill slumrande 
länsförbund medan andra är mycket aktiva. Samma förhållande gäller för 
föreningarna. Några föreningar lägger tyngdpunkten på intressepolitik medan andra 
är utpräglade kamratföreningar, och förutsättningarna varierar mycket. Stora 
föreningar med anställd personal kan arbeta intressepolitiskt, ge service åt 
medlemmar och vara aktiva kamratföreningar. De minsta föreningarna får knappt 
ihop en styrelse, men det finns kanske en ”eldsjäl” som ordnar sammankomster av 
kamratföreningskaraktär.  
 
För att alla förbundets organisationsnivåer ska kunna ge bästa möjliga stöd till 
medlemmarna och höras verkningsfullt i olika sammanhang behöver vi samverka. 
Samarbete mellan föreningarna stärker organisationens trovärdighet. En ökad 
samverkan inom förbundet är positivt och samarbete mellan närbelägna föreningar 
som kan ha gemensamma intressen är mycket viktigt. Tyvärr är det ibland svårt att 
börja samverka och samarbeta på lokal nivå på grund av de olika förutsättningarna, 
och för att förändrade arbetssätt upplevs som obekväma. 
 
Utveckling av hur föreningsverksamheterna bedrivs behöver därför stödjas. Ett gott 
exempel på hur förbundet stimulerat ett sådant arbete är Projektet Föreningslivs-
utveckling i södra Sverige. Tänkbara åtgärder för att fortsätta stimulera samverkan 
kan vara att starta motsvarande projekt i övriga delar av Sverige eller att stödja och 
premiera samarbetsåtgärder i mindre skala, såväl ekonomiskt som 
kompetensmässigt. 
 
Neuro Rehab C-län anser att samverkan inom Neuro bör fortsätta att utvecklas, 
speciellt inom län och mellan föreningar. Denna motion presenterades och tillstyrktes 
vid Neuro Rehab C-läns årsmöte 2021-03-20. 
 
Yrkande 
Vi yrkar att förbundskongressen beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen: 

• att tydliggöra för alla organisationsnivåer att vi är en gemensam organisation 
som bör samverka i så stor utsträckning som möjligt, samt 
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• att vidta konkreta åtgärder för att fortsatt stimulera och utveckla samverkan 

inom län och mellan föreningar. 
 
Motionen antagen av Neuro Rehab C-län årsmöte 2021-03-20 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 07 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Peder Westerberg, Uno Johansson, Petra Nilsson 
 
Motion avseende ökad samverkan inom Neuro 
Motionen behandlar behovet av ökad samverkan inom Neuro för att utveckla och 
stärka organisationen för framtiden. Motionären önskar att konkreta åtgärder vidtas 
för att fortsatt stimulera och utveckla samverkan inom län och mellan föreningar. 
 
Förbundsstyrelsen ser av stor vikt att vi inom Neuro arbetar tillsammans som ett 
förbund mot samma mål genom alla organisationsled. Eftersom vårt föreningsliv  
ser mycket olika ut och inte har samma förutsättningar finns en förståelse att 
stödinsatser av olika former behövs för att utveckla detta ytterligare. 
 
Under kongressperioden har förbundsstyrelsen arbetat intensivt med att stärka och 
utveckla vårt föreningsliv, detta bland annat genom försöksprojektet med förenings-
utvecklare i södra Sverige samt genom det IT-projekt som startats för att möjliggöra 
ett mer digitaliserat föreningsliv.  
 
Genom detta arbete har vi kunnat se exempel på samverkan inom vårt föreningsliv 
där tidigare gränser har raderats och nya konstellationer i form av arbetsgrupper och 
nätverk har skapats.  
 
Inför stundande förbundskongress har förbundsstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp med 
uppgift att titta på organisationen och medlemskapet. I det arbetet har föreningslivet 
fått delta och ge sin bild av läget, resultatet har sedan diskuterats vid förbundets 
utvecklingskonferenser.  
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens tankar kring behovet av stödinsatser för att 
utveckla samverkan inom vår organisation men eftersom ett förslag föreligger om  
en organisationsöversyn vill förbundsstyrelsen inte föregripa en sådan översyn utan 
väljer att bifoga dessa frågor till detta arbete. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att därmed anse motionen besvarad.   
 


