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Motion 37 
 
Ombud till förbundskongressen / Demokrati 
Neuro Narkolepsi 
 
Senaste tidens tråkiga erfarenhet med pandemi påminner om att yttre 
omständigheter kan förändra våra liv över en natt. För oss med små föreningar utan 
anställd personal behöver vi förlita oss på den ideella kraften och viljan hos 
medlemmar, och styrelse, för att kunna driva och förvalta föreningens alla aktiviteter. 
Det innebär att vi inte har lyxen att kunna avvara en specifik person för en längre tid. 
Vi kan inte ens lova att den personen finns tillgänglig om ett år. Vi inom föreningen, i 
alla fall vår, lever alla med en diagnos som är föränderlig över tid och vår energi kan 
fort ta slut. Det gör att ett åtagande utan backup-plan kan bli så pass övermäktigt att 
man hellre avstår från medverkan. Detta gäller säkert fler diagnoser än vår 
dessutom. I slutändan blir det en demokratifråga om vi inte kan ges förutsättningarna 
att medverka utan att det ska skapa en stress när orken inte finns. Kongress behöver 
även hållas oftare, förslagsvis vartannat eller var tredje år, för att kunna ”hänga med i 
svängarna” när omvärlden förändras. Ett helhjärtat engagemang i föreningslivet 
behöver en lustfylld förutsättning och förbundet bör bereda mark för detta. 
 

För att det skulle underlätta ser vi gärna att tidigast året innan men senast samma år 
som kongressen går av stapeln så väljs ombud alternativt en grupp som kan sätta sig 
in i de frågor kongressen vill eller bör lyfta. Föreningen ska inte behöva namnge vem 
som kommer fylla platsen, utan det ska vara en icke-namngiven plats att fylla, men 
däremot ska föreningen i samarbete med förbundet så klart ansvara för att ombud 
kunnat ta del av all information som behövs. 
 
Vidare skulle det underlätta om antalet platser vore förutbestämt i proportion till 
medlemsantalet och att en plats kan ”delas” av flera personer. (tänk 1-100 medl=1 
plats, 101-250=2 platser, 251—xxx=3 platser). 
 
Kongressen bör dessutom planeras bättre och agendan bör ”områdesindelas” och 
förläggas till förslagsvis 4 block. (1 pass på förmiddagen och 1 på eftermiddagen 
under två dagar) En liten förening har ofta inte alla kompetenser i en person utan 
bästa kunskap och intresse för respektive block skulle underlätta fördelningen av 
person till respektive block. 
 
Yrkande 

• Att beslut om ombud för förening eller representantgrupp som ska fylla 
plats/platser väljs vid årsmöte tidigast året innan, men senast årsmöte 
innevarande år. 
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• Att antalet platser är förutbestämt och att det är antalet medlemmar som styr 
hur många representanter som får medverka samt att en plats kan fyllas av 
olika personer om så behövs. 
 

• Att själva kongressen hålls vart annat eller vart tredje år under två dagar med 
tydliga pass på förmiddag respektive eftermiddag med lång paus mellan varje 
pass. 

 
Motionen är antagen av Neuro Narkolepsi 2021-02-07 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 37 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Johanna Andersson, Petra Nilsson 
 
Ombud 
Motionen behandlar frågor kring kongressombuden: när de ska väljas, att en 
ombudsplats ska kunna delas mellan flera föreningsrepresentanter och inte vara 
bunden till namn/person, samt att antalet ombud som en förening får sända till 
kongress ska bero av antal medlemmar på ett sätt som går att förutse.  
 
Inför kongressen 2017 gjordes ett gediget arbete inom förbundet där antal 
kongressombud och fördelningen av ombuden utreddes och diskuterades. 
Kongressen 2017 landade i beslut om detta. Att fatta ett nytt beslut i dessa frågor på 
kongressen 2021, vore att föregripa den organisationsöversyn som förbundsstyrelsen 
har som förslag till kongressen, och som vi föreslår ska starta redan 2021.  
 
Motionären belyser hur diagnoserna som många medlemmar har gör att orken 
varierar över tid. Att binda sig för en ombudsplats långt i förväg kan utgöra en press 
som gör att kandidater avstår. Här pekar motionären på att det är en demokratifråga 
att ge sådana förutsättningar att medverka vid kongresser, att det inte skapas stress 
över om orken ska finnas. Förbundsstyrelsen föreslår att demokratifrågorna läggs in i 
organisationsöversynen. 
 
Slutligen yrkar motionären att kongresserna ska hållas oftare, vart annat eller vart 
tredje år, med tydliga pass som förläggs till olika tider över två kongressdagar. Inför 
årets kongress har frågorna om hur ofta förbundet ska ha kongress utretts i 
arbetsgrupper och diskuterats under utvecklingskonferenser. Samtidigt diskuterades 
att korta ner kongresserna till två dagar. Det finns för- och nackdelar med att ha fyra 
år respektive kortare tid mellan kongresserna. Här har förbundsstyrelsen i samband 
med motionerna 14 och 27, föreslagit ett slags mellanting, att ett medskick görs till 
organisationsöversynen att kongress bör hållas vart fjärde år, men att "förbundsråd" 
hålls däremellan, av de skäl som motionären för fram. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen skickar med frågorna i motion 37 om 
demokrati, antal ombudsplatser och hur ombudsplatserna ska fyllas, till den 
organisationsöversyn som förbundsstyrelsen föreslår. Förbundsstyrelsen anser att 
ombud ska väljas året före kongressen, och ges möjlighet till olika mötesformer. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att ett medskick görs till organisationsöversynen att utreda demokratifrågan 
kring ombudsplatser, att se över antalet ombud och hur en ombudsplats kan  
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fyllas. Förbundsstyrelsen anser att ombud ska väljas året före kongressen och 
ges möjlighet till olika mötesformer.   

 
• Att anse motionen besvarad. 


	Ombud

