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Motion 14 
 
Motion om att genomföra Neuroförbundets kongress vart fjärde år 
Neuro Stockholm 
 
En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att kunna föra en dialog med 
“politiken” och på så sätt kunna påverka i frågor som rör funktionshinder, vård, hälsa 
och omsorg och mänskliga rättigheter. Möjligheten att påverka de folkvalda 
politikerna och deras respektive partier på kommunal-, region- och riksdagsnivå får 
anses vara som störst inför ett valår. Att få med funktionshinderrörelsens frågor på 
den politiska agendan, kunna styra debatten från vårt perspektiv och förhoppningsvis 
på så sätt skapa ett intresse i media och i förlängningen även bland allmänheten, 
måste ses som avgörande för att kunna påverka. 
 
Yrkande 

• Att kongressen slår fast att Neuroförbundets kongress ska genomföras vart 
fjärde år. 

 
• Att kongressen beslutar att Neuroförbundets kongress genomförs året före 

riksdagsval. 
 

• Att Neuroförbundets kongress 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 27 
 
Motion om att genomföra Neuroförbundets kongress vart fjärde år 
Neuroförbundet Norrköping och Finspång 
 
En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att kunna föra en dialog med 
“politiken” och på så sätt kunna påverka i frågor som rör funktionshinder, vård, hälsa 
och omsorg och mänskliga rättigheter. Möjligheten att påverka de folkvalda 
politikerna och deras respektive partier på kommunal-, region- och riksdagsnivå får 
anses vara som störst inför ett valår. Att få med funktionshinderrörelsens frågor på 
den politiska agendan, kunna styra debatten från vårt perspektiv och förhoppningsvis 
på så sätt skapa ett intresse i media och i förlängningen även bland allmänheten, 
måste ses som avgörande för att kunna påverka. 
 
Yrkande 

• Att kongressen slår fast att Neuroförbundets kongress ska genomföras vart 
fjärde år. 

 
• Att kongressen beslutar att Neuroförbundets kongress genomförs året före 

riksdagsval. 
 

 
Motionen är antagen av styrelserna i Norrköping och Finspång mars 2021 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 14 och 27 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Uno Johansson, Peder Westerberg, Johanna 
Andersson 
 
Kongress vart fjärde år 
Motionerna behandlar frågan om hur ofta Neuroförbundet ska ha kongress. 
Motionärerna för fram argument för att kongresserna ska genomföras vart fjärde år, 
för att följa det politiska livet med val vart fjärde år till kommun, region och riksdag. 
Motionärerna föreslår därtill att ligga steget före genom att genomföra kongresserna 
året före valår, för att hinna få upp våra frågor på den politiska agendan inför valen. 
 
Argument för att ha kortare tid mellan kongresserna är framför allt att vi lever i en 
föränderlig tid och att mycket hinner hända på fyra år. Det kan uppkomma behov att 
justera i den handlingsplan som kongressen antagit, att prioritera på annat sätt, att 
fördela resurserna annorlunda.  
 
Förbundsstyrelsen har lagt som förslag till kongressen att en organisationsöversyn 
ska göras. Förbundsstyrelsen anser att ett medskick ska göras till organisations-
översynen att kongress bör hållas vart fjärde år, men att "förbundsråd" hålls tätare 
däremellan. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att anse motionerna 14 och 27 besvarade.  
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