
 

 
 
 
 
 
 

Framtidens Neuro  
- förslag att diskutera 

 
 
 
 
 
 
Bakgrund  
Neuroförbundet är en oberoende medlemsorganisation specialiserad på neurologi som sätter 
medlemmarnas behov och engagemang i centrum. Förbundet finns för att ge information, stöd och 
framtidstro till medlemmarna.  
 

Som medlem ska du känna igen dig i budskap, medlemserbjudanden och kommunikation oavsett var 
i landet du befinner dig och vilken förening eller nätverk du tillhör. Vårt mål är att personer som lever 
med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. 
 

Som folkrörelse har förbundet de senaste åren mött nya utmaningar. Utbudet av andra 
intresseföreningar är stort, sociala medier spelar en avgörande roll i människors liv och tillgången till 
information har tillgängliggjorts och fått en ökad spridning.  

Neuro behöver säkra upp att förbundet är starkt, synligt och har en påverkanskraft även framöver. 
Det ska finnas många sätt att engagera sig i Neuro utöver att sitta i en styrelse och förbundet ska 
erbjuda både digitala och fysiska engagemangsformer. Förbundet behöver prioritera att nå fler 
medlemmar mitt i livet och uppnå en föryngring bland medlemmar och aktiva. Intäkterna behöver 
också öka till det förbundsgemensamma arbetet för att säkerställa att föreningarna och 
medlemmarna kan få det stöd som efterfrågas. 

Förbundsstyrelsens förhoppning är att nedanstående organisationsmodell ska möta dessa behov.  
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Framtidens Neuro - förslag att diskutera 

 

1. Medlemskap 

Det finns två typer av medlemskap: du kan vara Medlem eller Stödmedlem.1  Medlemsavgiften är 
enhetlig över hela landet och betalas till riksorganisationen.2  
 

Medlem 

Som medlem får du ta del av juridisk rådgivning och diagnosstöd, förbundets tidning samt delta på 
förbundets alla aktiviteter.  
 

Stödmedlem 

Du kan även stödja förbundets arbete genom att bli stödmedlem. Stödmedlemmar får ta del av 
digital information och ett urval av förbundets aktiviteter, men får exempelvis inte tidningen eller 
juridisk rådgivning. Kravet på att ha en koppling till en huvudmedlem är borttaget.  
 

Medlemsavgiften  
Medlemsavgiften är 420 kr/år (35:-/månaden) och för stödmedlemmar till 210 kr/år.3 Som medlem 
eller stödmedlemmar väljer du själv aktivt om du vill ansluta dig till en förening.4 Om det görs får 
föreningen en andel (168 kr/år) av medlemsavgiften, annars går hela medlemsavgiften till det 
gemensamma förbundets arbete med att driva Neuros frågor och stötta föreningslivet. Skulle du vilja 
ha medlemskap i fler föreningar lägger du till 168 kr/förening/år.  
 

Förändringsförslag i korthet:  
Att ersätta anhörigmedlem med stödmedlem 

Att höja medlemsavgiften och säkerställa en starkare finansiering så att kanslistödet kan utökas 

 

2. Organisering av föreningslivet  
Från föreningar och länsförbund till en nivå av föreningsliv 

Förbundet har en stor förmåga att bevaka medlemmarnas intressen och arbeta med 
påverkansarbete lokalt, regionalt och nationellt.5 Neuros föreningsliv består av en nivå6. De lokala 
föreningarna har fokus på det medlemsnära arbetet, medlemsaktiviteter och lokal påverkan. 
Länsförbunden är omvandlade till regionföreningar.7 Regionföreningarnas medlemmar är individer 
(och den som vill vara medlem betalar även här 168kr/år). Föreningarna har fokus på 
intressepolitiken i de 21 regionerna och uppdraget som länsförbunden hade att stötta och samordna 
föreningarna är borttaget.  

 
1  Idag kan du vara huvudmedlem eller anhörigmedlem. 

 
2 Detta beslutades på kongressen 2017 och började gälla 2019 

 
3 Idag är avgiften 360 kr/år för medlem och 180 kr/år för anhörigmedlem. En höjning av avgiften är 

nödvändig för att finansiera det extra kanslistöd som föreningslivet efterfrågar.  
4 Idag tilldelas den som blir medlem automatiskt en förening som då också får ta del av intäkter. 
5 Mer intressepolitiskt arbete behöver bedrivas framför allt på regionnivå vilket länsförbunden idag har 
ansvar för. Nulägesanalysen visar att många länsförbund har svårt att tillsätta styrelser och uppfylla 
sitt uppdrag att både bedriva påverkansarbete och stötta föreningarna.  
6 Så länge vi finns representerade på minst 10 geografiska orter har vi rätt att söka de statliga 
föreningsbidragen precis som idag.   
7 Detta bör inte påverka bidragen utan de föreningar som får regionbidrag idag kommer i stor 

utsträckning att kunna söka det även i framtiden. 

 



 

 

Genom omorganiserade länsförbund underlättas rekryteringen till förtroendeuppdrag och därmed 
frigörs mer tid för påverkansarbete. Namnbytet ger en viktig signal om att vi möter upp den 
verklighet vi lever i och hur vården och regionerna är organiserade.  
 

Tillväxt genom att inkludera nätverk och grupper som inte ingår i Neuro idag 

Vi fortsätter att växa genom att samla många diagnoser under Neuros paraply. Vi har ett väl 
upparbetat arbetssätt för att bjuda in befintliga grupper och föreningar att bli en del av Neuro. 
 
Digitala nätverk 

Utöver de aktiviteter som erbjuds lokalt, regionalt och nationellt kan medlemmar starta och driva 
digitala nätverk kring en specifik fråga, diagnos eller intresseområde. Nätverken bygger på 
medlemmarnas drivkraft men koordineras och stöttas från förbundskansliet. Nätverken uppstår och 
avvecklas över tid. Nätverken är inte föreningar utan ett komplement till dessa. För att delta i 
nätverken ska du vara medlem eller stödmedlem, men du behöver inte vara medlem i en förening.  
 

Förändringsförslag i korthet:  
Att inför en nivå av föreningslivet där länsförbunden omvandlas till regionföreningar 

Att föreningarna kompletteras med nätverk  

 
3. Demokrati  

Kongressen 

Kongressen sker vart fjärde år och vi har öppnat upp för medlemmar att nominera sig själva eller 
andra som kongressombud utan att gå via en förening.8 Dessa medlemmar företräder hela Neuros 
bästa. Platserna får utgöra max 10 procent av ombuden och är en viktig rekryteringsbas för att 
minska det demokratiska underskottet och påbörja påfyllnaden av föreningsaktiva.  
 

Mötesplatser mellan kongresserna  
Föreningslivet är en viktig remissinstans och kommer tidigt in i beslutsprocesser. Fler mötesplatser 
öppnas också upp för medlemmar. Mellan kongresserna anordnas vartannat år en mötesplats med 
föreningslivet som tar inriktningsbeslut. Dessutom rådgör förbundsstyrelsen regelbundet med 
föreningsliv och medlemmar i digitala dialoger. Dialogerna kan ha olika form, initieras av 
förbundsstyrelsen och syftar till att föreningsliv och medlemmar ska vara med och påverka 
förbundets arbete. Utöver detta sker s.k. förtroendefika med förtroendevalda och förbundsstyrelsen 
regelbundet. 
 

Förändringsförslag i korthet: 
Att öppna upp 10% av platserna till kongressen för direktnomineringar av ombud 

Att införa en mötesplats mellan kongresserna som tar inriktningsbeslut 
Att etablera digitala dialoger för att förenkla det demokratiska inflytande i förbundet 

 

Nu ser vi fram emot fortsatta diskussioner! 

Vi hoppas att det här förslaget väcker både frågor och energi. Tillsammans ringar vi in nästa steg och 
nya idéer om arbetssätt, eventuella stadgeändringar och andra konsekvenser.  

 
8  Idag sker nomineringarna via föreningarnas årsmöten. Det nya förfarandet går ut på att du kan 

nominera dig själv eller någon annan. De nominerade presenteras för medlemmarna och alla 
medlemmar har sedan möjlighet att rösta fram ombuden. 

 


