
Neuroförbundets förbundskongress 2021 
Motioner 

Flik 21 

Motion 12 
 
Motion om att ge alla medlemmar möjlighet att ta del av Neuroförbundets 
verksamhetsberättelse 
Neuro Stockholm 
 
Det är förstås utmärkt att som idag kunna erbjuda medlemmar möjlighet att titta på 
eller ladda ner verksamhetsberättelsen via Neuroförbundets hemsida. Det är 
dessvärre en stor andel medlemmar som av olika anledningar inte har möjlighet att 
tillgodogöra sig verksamhetsberättelsen. De har helt enkelt inte "tillgång" till Internet. 
 
Alla personer som är medlemmar i Neuroförbundet får tidningen Reflex hemskickad 
per post. Då tidningen når så gott som alla medlemmar torde den vara en utmärkt 
kanal för Neuroförbundet att varje år presentera sin årliga verksamhetsberättelse 
inom kongressperioden, på ett lättillgängligt och överskådligt sätt. 
 
Yrkande 

• Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att presentera sin årliga 
verksamhetsberättelse, inom kongressperioden, på ett lättillgängligt och 
överskådligt sätt i medlemstidningen Reflex. 

 
Motionen antagen av Neuro Stockholm, 2021-03-25 
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Motion 26 
 
Motion om att ge alla medlemmar möjlighet att ta del av Neuroförbundets 
verksamhetsberättelse 
Neuroförbundet Norrköping och Finspång 
 
Det är förstås utmärkt att som idag kunna erbjuda medlemmar möjlighet att titta på 
eller ladda ner verksamhetsberättelsen via Neuroförbundets hemsida. Det är 
dessvärre en stor andel medlemmar som av olika anledningar inte har möjlighet att 
tillgodogöra sig verksamhetsberättelsen. De har helt enkelt inte "tillgång" till Internet. 
 
Alla personer som är medlemmar i Neuroförbundet får tidningen Reflex hemskickad 
per post. Då tidningen når så gott som alla medlemmar torde den vara en utmärkt 
kanal för Neuroförbundet att varje år presentera sin årliga verksamhetsberättelse 
inom kongressperioden, på ett lättillgängligt och överskådligt sätt. 
 
Yrkande 

• Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att presentera sin årliga 
verksamhetsberättelse, inom kongressperioden, på ett lättillgängligt och 
överskådligt sätt i medlemstidningen Reflex 

 
Motionen är antagen av styrelserna i Norrköping och Finspång mars 2021 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 12 och 26 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Peder Vesterberg, Uno Johansson, Lise Lidbäck 
 
Motion om att ge alla medlemmar möjlighet att ta del av Neuroförbundets 
verksamhetsberättelse 
Motionerna behandlar frågan om alla medlemmars möjlighet att ta del av 
Neuroförbundets verksamhetsberättelse. Detta är en viktig fråga, att medlemmar kan 
ta del av vår verksamhet, och är något som redan i dag är möjligt genom ett antal 
kanaler, såsom exempelvis hemsida eller via ett telefonsamtal eller mejl till 
förbundskansliet. 
 
Idag trycks inte verksamhetsberättelsen upp i förväg, utan skrivs först ut vid 
beställning av ett pappersexemplar, på grund av såväl kostnadsskäl som av 
miljöhänseende. Endast ett fåtal förfrågningarna om att få en tryckt version inkommer 
till förbundet årligen. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att anse motionerna besvarade. 
 
 
 


