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Motion 28 
 
Utveckla och permanenta funktionen föreningsutvecklare 
Neuro Malmö 
 
Neuro ska vara ett levande förbund som utvecklas med samhället och i enlighet med 
medlemmarnas intressen. Detta innebär att vi måste behålla medlemmar och 
attrahera nya medlemmar genom att erbjuda stöd och aktiviteter som medlemmarna 
önskar. Styrelser och engagerade i lokalföreningarna behöver stöd i utvecklingen av 
föreningsarbetet för att kunna se behoven med nya ögon. 
 
Yrkande 
Vi yrkar på:  

• att permanenta funktionen föreningsutvecklare, för tre geografiska områden 
över Sverige, tas med i organisationsöversynen. Anledningen är att alla 
lokalföreningar och länsförbund ska få samma möjlighet till stöd och utveckling 
av en geografiskt knuten föreningsutvecklare. 

 
• att under tiden organisationsöversynen görs förlänga projekt 

föreningsutvecklare södra Sverige med ett år för att kunna göra en bättre 
utvärdering och se resultat samt att föreningarna fortsätter att utvecklas. 

 
Motionen är antagen av Neuro Malmö 2021-03-19 
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Motion 30 
 
Utveckla och permanenta funktionen föreningsutvecklare 
Neuro Västervik 
 
Neuro ska vara ett levande förbund som utvecklas med samhället och i enlighet med 
medlemmarnas intresse. Vi måste behålla våra medlemmar och attrahera nya 
medlemmar genom att erbjuda stöd och aktiviteter. Styrelsen i lokalföreningarna 
behöver stöd i utvecklingen av föreningsarbete. 
 
Yrkande 
Vi yrkar på  

• att permanenta funktionen föreningsutvecklare för de tre geografiska områden 
över Sverige. Anledningen är att alla lokalföreningar och länsförbund ska få 
samma möjlighet till stöd och utveckling av en geografisk knuten 
föreningsutvecklare. Under organisationsöversyn görs förlänga projektet 
föreningsutvecklare södra Sverige med ett år. 

 
Motionen är antagen av Neuro Västervik 2021-03-30 
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Motion 38 
 
Utveckla och permanenta funktionen Föreningsutvecklare södra Sverige 
Neuro Kalmar 
 
Neuro ska vara ett levande förbund, som utvecklas i takt med samhället och i 
enlighet med medlemmarnas önskemål och intressen. Detta innebär att vi måste 
behålla medlemmar över tid och samtidigt attrahera nya medlemmar genom att 
erbjuda stöd och aktiviteter som medlemmarna vill ha. Styrelser och engagerade 
medlemmar i föreningarna behöver stöd och hjälp i utveckligen av föreningsarbetet 
för att bättre kunna se behoven med nya ögon. 
 
Yrkande 
Vi yrkar på: 

• att permanenta funktionen föreningsutvecklare södra Sverige och att detta tas 
med i den kommande organisationsöversynen. Denna funktion bör finnas över 
hela Sverige med lämplig indelning och tas med vid översynen. Anledningen 
är att alla föreningar och länsförbund bör få samma möjlighet till stöd och 
utveckling av en geografiskt knuten föreningsutvecklare. 

 
• att under tiden organisationsöversynen görs ska projektet Föreningsutvecklare 

södra Sverige förlängas med ett år. Detta för att kunna göra en bättre 
utvärdering och se resultat över längre tid samt att föreningarna och 
länsförbunden fortsätter utvecklas på ett positivt sätt. 

 
 
Motionen är antagen av Neuro Kalmar 2021-03-11 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 28, 30 samt 38 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Johan Gunnarson, Lise Lidbäck 
 
Utveckla och permanenta funktionen föreningsutvecklare samt  
Utveckla och permanenta funktionen Föreningsutvecklare södra Sverige 
Motionerna handlar om att Neuro skall vara ett levande förbund som utvecklas i takt 
med samhället och i enlighet med medlemmarnas intressen. För att det skall lyckas 
föreslår motionärerna att funktionen med föreningsutvecklare bör permanentas över 
hela landet. Motionärerna önskar även att det nu pågående försöksprojektet med 
föreningsutvecklare i södra Sverige förlängs med ett år. 
 
Vårt föreningsliv som i dag består av geografiska-, intresse- och diagnosföreningar 
samt länsförbund ser väldigt olika ut. På flera platser fungerar det mycket bra medan 
andra har det betydligt svårare.  
 
Givetvis önskar förbundsstyrelsen att vårt föreningsliv är levande och utvecklas i takt 
med samhället, men är samtidigt införstådd med de svårigheter som finns inom vårt 
föreningsliv. Under kongressperioden har förbundsstyrelsen via den arbetsgrupp som 
arbetat med organisation och medlemskap identifierat ett antal områden som 
behöver utredas och stärkas inför framtiden.  
 
Genom det sedan ett år pågående försöksprojektet med föreningsutvecklare i södra 
Sverige så har förbundsstyrelsen även kunnat se en tydlig utveckling bland de 
berörda föreningar och länsförbund, inte minns via det arbete som gjorts för att 
påbörja digitalisering av föreningslivet. 
 
Förbundsstyrelsen är medveten om behovet av stöd och utveckling av vårt förenings-
liv och har därför föreslagit förbundskongressen att besluta om en organisations-
översyn. Förbundsstyrelsen vill därför inte föregripa en sådan översyn utan väljer att 
skicka med dessa frågor till detta arbete. 
 
Förbundsstyrelsen fick vid 2017 års kongress i uppdrag att se över möjligheten att 
införa regionala föreningskoordinatorer, numera föreningsutvecklare. Sedan januari 
2020 finns ett försöksprojekt med föreningsutvecklare i södra Sverige som förbunds-
styrelsen följer och kontinuerligt utvärderar.  
 
Beslut om eventuell förlängning av försöksprojektet kommer att fattas av förbunds-
styrelsen och är därmed inte en fråga för förbundskongressen att behandla. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att därmed anse motionens första att-sats besvarad. 
• Att därmed anse motionens andra att-sats inte är en fråga för 

förbundskongressen att behandla.    


