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Motion 10 
 
Motion om ett mer lokalföreningsanpassat NGOPRO 
Neuro Stockholm 
 
Medlemsregistret NGOPRO är en livsnerv i förbundet för kommunikation med våra 
medlemmar. Vi upplever tyvärr att utlovade förbättringar, för användandet av 
lokalföreningar, verkar ha avstannat. 
 
Rapportverktyget är en utmärkt kompensation för att ta fram medlemsinformation,  
när nu de funktioner som det tidigare medlemsregistret hade inte finns tillgängliga i 
NGOPRO. Men det förutsätter att de rapporter som lokalföreningarna och i viss mån 
länsförbunden, behöver också tas fram och ges namn som tydligt talar om vad de är 
till för. 
 
Ett exempel på detta problem är rapporten 
”Lokaladmin – Medlemslista” med beskrivning ”Lista över medlemmar”. 
Det är den lista som ska användas för att få fram hur många medlemmar som fanns i 
lokalföreningen vid senaste årsskiftet, en viktig uppgift i början av året, när alla sitter 
och filar på sina verksamhetsberättelser. Men ingenstans står det angivet eller 
förklarar att listan har den funktionen. 
 
Flera förenklingar och förklaringar behövs för att göra NGOPRO till ett fungerande 
verktyg för lokalföreningarna utan att vi alla ska behöva belasta förbundskansliets 
medlemsregisteransvariga med samma fråga om och om igen. 
 
NGOPRO skulle också kunna vara ett verktyg för att knyta oss närmare varandra 
som förbund. Ett viktigt steg i den riktningen är att vi kan nå varandra, inom våra 
länsförbundsområden, med inbjudningar till aktiviteter och annan kommunikation. 
Att ett länsförbund med kansli kan skicka ut en inbjudan å en lokalförenings vägnar 
är inte samma sak, eftersom avsändaren inte blir den lokalförening som bjuder in. 
Vi upplever det som en onödig byråkratisering av användandet av NGOPRO. 
 
Yrkande 

• Att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att inventera 
lokalföreningarnas behov av rapporter och prioritera detta utvecklingsarbete 
av NGOPRO. 

• Att kongressen beslutar att ge alla lokalföreningar möjlighet att göra utskick till 
alla medlemmar inom sitt länsförbund genom NGOPRO. 

• Att kongressen skickar med detta till den föreningsöversyn som 
förbundsstyrelsen föreslår, för så vitt det förslaget antas av kongressen. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 10 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Petra Nilsson 
 
Motion om ett mer lokalföreningsanpassat NGOPRO 
Motionen behandlar tre yrkanden. Att förbundsstyrelsen ska inventera lokal-
föreningarnas behov av rapporter, att lokalföreningarna ska kunna nå hela länet och 
att detta ska tas med till föreningsöversynen. 
 
Efter införande av medlemsregister NGO-PRO fick alla föreningar rapportera om 
vilka behov om information som behövs i medlemsregistret inför rapporterna som 
utvecklades. Neuroförbundet har känslig information om medlemmarna och 
rapporterna är utvecklade enligt GDPR. Fler rapporter utvecklas för kommande 
behov. En bättre förklaring på vad rapporterna innehåller i NGO-PRO är under 
bearbetning. 
 
Manual på vad rapporterna innehåller finns att hämta på Neuros hemsida under 
Föreningsservice. 
 
Neuroförbundet följer GDPR. Ett personuppgiftsbiträdesavtal är framtaget mellan 
riksförbundet (huvudansvarig för hela medlemsregistret) och varje län-, lokal- och 
intresseförening. Alla föreningar i Neuroförbundet är juridiskt egna enheter och 
ansvariga för både kontakter som tas och vad som skickas till medlemmarna i deras 
förening. 
 
Om en lokalförening vill nå flera än sina medlemmar som exempel till hela länet så 
måste det godkännas av länsföreningen. Länets utsedda behöriga till 
medlemsregistret utför då exempelvis utskicket. 
 
Kongressen är föreslagen att fatta beslut om en organisationsöversyn. Anpassningar 
av system, policys etc bör hanteras och styras av de förutsättningar som en ny 
organisation behöver. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att att-sats 1 anses besvarat. 
• Att att-sats 2 ej är en kongressfråga utan styrs av gällande lagstiftning. 
• Att att-sats 3 avslås. 

 


