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Motion 08 
 
Motion om Representativ demokrati 
Neuro Stockholm 
 
I ett försök att begränsa framtida förbundskongressers omfattning fattade kongressen 
2017 beslut om att sätta ett maxtal för antalet ombud från lokalföreningarna till 107 
personer. I förslaget finns också en begränsning av antalet ombud för stora 
föreningar till tre ombud, oavsett storlek. 
 
Beslutet måste rivas upp, då det är i grunden odemokratiskt. Det kan låta hårt, men 
låt oss ge ett exempel. 
 
Inom Länsförbundet Neuro Stockholms län har antalet lokalföreningar minskat från 
elva år 2012 till sex vid 2020 års utgång. Antalet medlemmar inom länet har inte 
minskat och medlemmarna har förts över, eller valt själva att gå med i andra 
lokalföreningar. Nu senast, 2020, avvecklade Neuro Järfälla-Upplands Bro sig och 
medlemmarna fördes över till Neuro Stockholm. 
 
Om Neuro Järfälla-Upplands Bro funnits kvar, så skulle de ha haft två ombud på 
kongressen i år och Neuro Stockholm har tre ombud. 
 
Neuro Stockholm har vuxit i antal medlemmar under åren. Så här ser den senaste 
ökningen ut: 
2019-12-31 1 235 
2020-12-31 1 423 
Cirka sjuttiotalet medlemmar i summan 1 423 kommer från Neuro Järfälla-Upplands 
Bro. 
 
Nu när Neuro Järfälla-Upplands Bro inte finns kvar, så försvinner två ombud från 
Stockholmsregionen och Neuro Stockholm har fortfarande bara tre röster. Däri ligger 
det demokratiska problemet med beslutet på förra kongressen. Vi säger inte att 
Neuro Stockholm, eller andra stora föreningar, ska få ta över antalet ombud från 
föreningar som gått upp i dem, men förbundet måste ha en representativ fördelning 
av antalet ombud, utifrån lokalföreningarnas storlek. Det finns en risk att ytterligare 
lokalföreningar i Stockholmsregionen läggs ner och då kommer deras demokratiska 
rätt att försvinna i intet om vi inte gör om systemet. 
 
Yrkande 

• Att kongressen beslutar att fördelningen av ombud ska vara proportionell till 
antalet medlemmar i lokalföreningen. 
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• Att kongressen skickar med detta till den föreningsöversyn som 

förbundsstyrelsen föreslår, för så vitt det förslaget antas av kongressen. 
 
 

Motionen antagen av Neuro Stockholm, 2021-03-25 
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Motion om antal kongressombud  
Neuroförbundet Göteborg 
 
Med utgångspunkten att begränsa framtida förbundskongressers omfattning och 
kostnader fattade kongressen 2017 beslut om att sätta ett maxantal för antal 
deltagande ombud från lokalföreningar till 107. Man beslutade också att sätta en 
begränsning av antalet ombud från stora föreningar till maximalt tre oavsett 
föreningens storlek. 
 
Vi anser att beslutet måste rivas upp då det känns helt orimligt att antalet ombud inte 
helt avspeglar hur många medlemmar man har i föreningen. Det är viktigt att varje ny 
medlem räknas med i den demokratiska diskussionen. En förening som växer i 
medlemsantal bör öka sitt inflytande och en stor förening som tappar medlemmar kan 
inte vara opåverkad av det minskade medlemsantalet.  
 
Det är också viktigt att sträva efter att medlemmarnas och lokalföreningarnas 
delaktighet i det demokratiska samtalet ska öka. Här får inte begränsningar till låga 
maxantal sätta käppar i hjulet. Pandemiåret 2020 har visat på fantastiska möjligheter 
att utveckla demokratin genom nya bättre möjligheter till förberedande digitala möten. 
Därmed bör de fysiska kongressdagarnas omfattning och kostnader kunna 
effektiviseras även med ökat antal ledamöter.  
 
Neuroförbundet Göteborg har under årens lopp upplevt att våra ombud varit aktiva 
personer som tack vare sitt deltagande på kongressen fördjupat sin kunskap om 
förbundet och sitt engagemang i vår förening. Kongressernas viktiga roll för att stärka 
vår organisation får inte underskattas. Som en del i att stärka förbundet anser vi att 
fysisk kongress ska genomföras i en omfattning som tillåter stora föreningar att ha ett 
ombudsantal som står i proportion till deras medlemsantal.    
 
Yrkande 

• Att fördelningen av ombud till kongressen ska vara proportionell mot antalet 
medlemmar i lokalföreningen. 
 

• Att kongressen och tillhörande förberedande ombudskonferenser i form av 
fysiska och digitala möten ges tillräckliga budgetanslag för att prioritera en vital 
demokratisk process med utrymme för proportionerligt antal ombud från 
lokalföreningarna.  

 
Motionen är antagen av Neuroförbundet Göteborgs styrelse 
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Motion om antal kongressombud 
Neuroförbundet Norrköping och Finspång 
 
Med utgångspunkten att begränsa framtida förbundskongressers omfattning och 
kostnader fattade kongressen 2017 beslut om att sätta ett maxantal för antal 
deltagande ombud från lokalföreningar till 107. Man beslutade också att sätta en 
begränsning av antalet ombud från stora föreningar till maximalt tre oavsett 
föreningens storlek. 
 
Vi anser att beslutet måste rivas upp då det känns helt orimligt att antalet ombud inte 
helt avspeglar hur många medlemmar man har i föreningen. Det är viktigt att varje ny 
medlem räknas med i den demokratiska diskussionen. En förening som växer i 
medlemsantal bör öka sitt inflytande och en stor förening som tappar medlemmar kan 
inte vara opåverkad av det minskade medlemsantalet.  
 
Det är också viktigt att sträva efter att medlemmarnas och lokalföreningarnas 
delaktighet i det demokratiska samtalet ska öka. Här får inte begränsningar till låga 
maxantal sätta käppar i hjulet. Pandemiåret 2020 har visat på fantastiska möjligheter 
att utveckla demokratin genom nya bättre möjligheter till förberedande digitala möten. 
Därmed bör de fysiska kongressdagarnas omfattning och kostnader kunna 
effektiviseras även med ökat antal ledamöter.  
 
Neuroförbundet Göteborg har under årens lopp upplevt att våra ombud varit aktiva 
personer som tack vare sitt deltagande på kongressen fördjupat sin kunskap om 
förbundet och sitt engagemang i vår förening. Kongressernas viktiga roll för att stärka 
vår organisation får inte underskattas. Som en del i att stärka förbundet anser vi att 
fysisk kongress ska genomföras i en omfattning som tillåter stora föreningar att ha ett 
ombudsantal som står i proportion till deras medlemsantal.    
 
Yrkande 
Att kongressen beslutar:  

• att fördelningen av ombud till kongressen ska vara proportionell mot antalet 
medlemmar i lokalföreningen. 

 
• att kongressen och tillhörande förberedelser ombudskonferenser i form av 

fysiska och digitala möten ges tillräckliga budgetanslag för att prioritera en vital 
demokratisk process med utrymme för proportionerligt antal ombud från 
lokalföreningarna.  

 
Motionen är antagen av styrelserna i Norrköping och Finspång mars 2021 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 08, 18 och 24 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Johanna Andersson, Petra Nilsson 
 
Representativ demokrati - antal kongressombud och fördelning av dessa 
Motionerna behandlar antalet kongressombud, fördelning av ombuden mellan 
föreningarna, samt budget för ombudens förarbete inför kongressen och 
kongressdeltagande. 
 
Inför kongressen 2017 gjordes ett gediget arbete inom förbundet för att utreda och 
diskutera demokratiska aspekter i förhållande till bland annat antalet kongressombud 
och fördelningarna av dessa mellan föreningarna. Argument kan föras fram utifrån 
olika synvinklar, såväl de som lyfts av motionärerna, som argument sett ur mindre 
föreningars perspektiv gällande kongressernas betydelse för att stärka engagemang 
och demokrati inom organisationen, och hur dynamiken blir vid kongresserna. 
 
Kongressen 2017 landade i beslut om att taket för antal ombud ska vara 108 och att 
ingen förening kan representeras av fler än 3 ombud. Bakgrunden till att taket för 
antal ombud sänktes var att antalet föreningar minskat betydligt. 
 
Att fatta ett nytt beslut i dessa frågor på kongressen 2021, vore att föregripa den 
organisationsöversyn som ligger som förslag till kongressen och som föreslås starta 
redan 2021. Förbundsstyrelsen föreslår i stället att kongressen skickar med 
demokratifrågorna i motionerna 08, 18 och 24 till den föreslagna 
organisationsöversynen. Förbundsstyrelsen föreslår vidare att även antalet ombud 
och fördelningen av dessa utreds i organisationsöversynen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att skicka med demokratifrågorna i motionerna 08, 18 och 24 till den 
organisationsöversyn som förbundsstyrelsen föreslår, samt att antalet 
kongressombud och fördelningen av dessa utreds i organisationsöversynen. 

 
• Att anse motionerna 08, 18 och 24 besvarade.  
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