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Till medlemmar och föreningsliv, april 2022

Uppdatering organisationsöversyn

Förändringsförslag som vaskats fram av
föreningsliv och medlemmar t.o.m. mars

Om organisationsöversynen
Just nu pågår en organisationsöversyn inom Neuroförbundet och nedan ser du de förslag
som vaskats fram av föreningsliv och medlemmar oktober-mars 2022. Nu går översynen in i
fas tre då arbetsgrupper som består av förbundsstyrelseledamöter, föreningsaktiva,
medlemmar och kanslistöd ska jobba fram förslag till kongressen. Arbetsgruppernas
deadline är 4 maj 2022. Därefter kommer slutligt underlag till kongressen att sammanställas.
Slutraport och kongressförslag ska vara klara sista maj. Beslut tas på kongressen 17 sept
2022.

För frågor, tveka inte att höra av dig till johanna.andersson@neuro.se eller till de stödjande
konsulter angeli@medlemsutveckling.se och annika@medlemsutveckling.se

För att se tidsplanen för hela översynen, besök denna länk:
https://neuro.se/media/14266/oeversikt-organsiationsoeversyn-uppd-220405.pdf

Det övergripande långsiktiga målet med översynen är att skapa ETT NEURO.

Senaste nytt om översynen finns alltid på Föreningsservice på webben.

Bakgrund
Neuroförbundet är en medlemsorganisation specialiserad på neurologi som ska sätta
medlemmarnas behov och engagemang i centrum. Neuro finns för att ge information, stöd
och framtidstro till sina medlemmarna. Målet är att personer som lever med neurologiska
diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Neuros
medlemmar ska känna igen sig i budskap, medlemserbjudanden och kommunikation oavsett
var i landet personen befinner sig eller vilken förening/nätverk personen tillhör.

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.
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Forskning visar att svensken är mer engagerad än någonsin1 och det vill Neuro bli bättre på
att fånga upp. Neuro behöver säkra upp att förbundet är starkt, synligt och har en
påverkanskraft även i framtiden. 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 vill växa och nå fler medlemmar för att kunna fortsätta vara en stark röst i
samhället, säkerställa ekonomin, fylla på med förtroendevalda och hitta fler personer som
vill vara med och anordna medlemsaktiviteter i hela landet. En utmaning för förbundet är
också att intäkterna behöver öka till det förbundsgemensamma arbetet för att säkerställa att
föreningarna och medlemmarna fortsatt kan få det stöd som efterfrågas.

Kongressen beslöt vid kongressen 10-12 september 2021:

• att en organisationsöversyn görs
• att organisationsöversynen inkluderar medlemskap och demokrati
• att organisationsöversynen görs av extern resurs under kvartal 4 -21 och kvartal 1 och 2 -22
• att ett resultat med förslag till beslut presenteras senast 2022-05-31
• att beslut utifrån organisationsöversynen fattas av extra kongress senast 2022- 09-30.

Nära dialog med föreningslivet
Organisationsöversynen sker i nära dialog med föreningslivet. Under hösten 2021 och våren
2022 genomfördes öppna brevlådor, digitala möten, informationsutskick, föreningsfikor med
förbundsstyrelsen och vägvalskonferenser (fysiska såväl som digitala). Under översynen finns
också en Referensgrupp bestående av en bred representation från föreningslivet med
uppdrag att vara en brygga mellan konsulter/förbundsstyrelse och föreningsliv/medlemmar.

Alla vägvalskonferenser innehöll pass om Nuläge och fakta, Medlemsformer och
medlemsavgift, Organisering av länsförbund, föreningar och nätverk samt Demokratiskt
inflytande och digitala dialoger. Under våren bjöd vi också in medlemmar som inte har ett
förtroendeuppdrag att medverka under konferenserna och de utgjorde ca 10% av
deltagarna.

Statistik från vägvalskonferenserna hösten 2021:
● Totalt var 83 förenings- och länsförbundsrepresentanter anmälda till höstens

konferenser.
● 37 av 75 föreningar och 10 av 17 länsförbund hade representanter vid någon av

höst-konferenserna. (Ytterligare 5 föreningar och 4 länsförbund var representerade
via ”dubbla uppdrag” alt via förbundsstyrelseledamot.)

Statistik från vägvalskonferenser våren 2022:
● Totalt var 102 föreningsrepresentanter och 11 enskilda medlemmar anmälda till årets

konferenser.
● 54 av 75 föreningar och 15 av 17 länsförbund hade anmälda representanter till någon

av vår-konferenserna.

1 Medborgerligt engagemang 1992-2019, von Essen och Svedberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola,
2020.



Område 1) Medlemskap

Arbetsgrupp Medlemskap
Kerstin, fs (sammankallande)
kerstin.kjellin@neuro.se
Ulrika Guldstrand, fs, ulrika.guldstrand@neuro.se
Marie Thorstensson, marie@runtorp.se

Susanne Tågmar, karlstad@neuro.se

Kanslistöd vid behov

Bakgrund:
Medlemsavgiften är redan sedan tidigare enhetlig över hela landet och betalas till
riksorganisationen2. Ett stödmedlemskap väntas attrahera fler och öppna upp för nya
medlemsgrupper, exempelvis inom vården. Kravet på att ha en koppling till en
huvudmedlem tas därmed bort. Det ska bli tydligare vad som ingår i de olika medlemskapen
och på vilket sätt den fullbetalande medlemmen får fler mervärden än ett stödmedlemskap.
Alla medlemmar ska vid anslutning få välja tillhörighet (tex om man vill tillhöra en
lokalförening) och vilka intressefrågor, diagnoser mm man vill ha information och
inbjudningar kring.

Stödmedlemmar är en fullvärdiga medlem men för att särskilja medlemskapet från en fullt
betalande medlem får stödmedlemmar inte ta del av bland annat den juridiska rådgivningen.
Även andra saker behöver plockas bort från stödmedlemskapet, exempelvis rätten att delta i
nationella nätverk, ev att få tidningen mm. Arbetsgruppen har i uppdrag att undersöker
exakt vad.
Om en stödmedlem/anhörig på en fullbetalande medlems vägnar vill ta hjälp av den
juridiska rådgivningen uppger denne bara medlemsnumret.

Förslag 1 Medlemsformer
Att det framöver ska finnas två typer av medlemskap: Medlem eller Stödmedlem.3

Att medlemmen får ta del av allt som förbundet erbjuder, exempelvis juridisk rådgivning,
diagnosstöd, förbundets tidning samt alla aktiviteter.
Att stödmedlemmar är en fullvärdig medlem men för att särskilja medlemskapet från en fullt
betalande medlem får stödmedlemmar inte ta del av den juridiska rådgivningen.

Förslag 2 Medlemsavgiften
Att medlemsavgiften höjs till 420 kr/år (35:-/månaden) och för stödmedlem till 210 kr/år.4

4 Idag är avgiften 360 kr/år för medlem och 180 kr/år för anhörigmedlem.
3 Idag kan du vara medlem eller anhörigmedlem.
2 Detta beslutades på kongressen 2017 och började gälla 2019
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Att hela höjningen går till de förbundsgemensamma resurserna så att kansliet i högre
utsträckning kan ge föreningarna stöd.
Att medlemmen vid inträde själv väljer sin tillhörighet (förening/intresseområden etc)
Att medlemsavgiftshöjningen i god tid ska föregås av tydlig kommunikation kring varför
höjningen görs och hur pengarna kommer att gynna medlemmar och föreningsliv. Kansliet
ska stötta föreningarna i detta med underlag, kommunikationsinsatser och argument.
Att höjningen förslagsvis träder i kraft från och med 2024.

Område 2) Organisation

Arbetsgruppen Organisation
Petra Nilsson, fs (sammankallande)
Petra.Nilsson@neuro.se
Caroline Elmstedt, fs, caroline.elmstedt@neuro.se
Mariana Sörberg, mariana@moramail.se
Isabella Charlson, isabellacharlson@gmail.com
Kanslistöd vid behov

Bakgrund:
Neuro är en medlemsorganisation och ska bevaka medlemmarnas intressen, möjliggöra att
möta andra i samma situation, erbjuda diagnosstöd och arbeta med påverkansarbete lokalt,
regionalt och nationellt. Medlemsfokus behöver ökas och värdet medlemsskapet förtydligas.
Det måste också gå att engagera sig på en rad olika sätt på alla nivåer i Neuro.

Tidigare möten och Swot-analyser som föregått översynen 2019-2021 har visat på att
länsförbunden har svårt att hitta förtroendevalda och att de behöver få ett tydligare/mer
avgränsat uppdrag samt ha ett ökat fokus på intressepolitiskt påverkansarbete. Det finns ett
stort behov av att synka påverkansarbetet från nationella kampanjer, ner till regioner och
kommuner utan att tappa medlemsfokus.

Länsförbunden föreslås byta namn till regionförbund. Namnbytet ger en signal om att
förbundet möter upp den verklighet vi lever i och hur vården och regionerna är
organiserade. Regionförbunden ska ha fokus på det intressepolitiska arbetet i de 21
regionerna. Uppdraget att bilda och samordna föreningarna blir mer frivilligt och när det
sker bör det ha ett fokus på samordning, snarare än erfarenhetsutbyte i vid mening, även
om det också är välkommet. Redan idag har samordningsarbetet kring opinionsbildning
stärkts via en person på kansliet och arbetet med att stötta förbunden kring detta ska
fortsätta. Genom att låta länsförbunden fokusera på påverkansarbetet kommer
genomslagskraften att öka. De länsförbund som vill fortsätta stötta, samla och bilda
föreningar är självklart välkomna att fortsätta med det också.
Valberedningarna i regionförbunden behöver jobba nytt och kreativ för att aktivt söka nya
förtroendevalda exempelvis genom att gå via volontärbyrån, sociala medier osv.

Det kommer under april att genomföras en enkät som länsförbunden får svara på med frågor
kring om de vill fortsätta i nuvarande form, alternativt exempelvis slås ihop eller ha en annan
form osv.
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Föreningarna ska ha fokus på den medlemsnära verksamheten, vilket kan innefatta
exempelvis diagnosstöd, arbetsgrupper och lokal påverkan. Det är avgörande med en
levande lokal verksamhet, både fysisk och digital. En attraktiv verksamhet leder direkt och
indirekt till fler och nöjdare medlemmar. Många lokala företrädare lyfter att de vill ha hjälp
och stöd i att kommunicera värdet i medlemskapet. Föreningarna ska kunna erbjudas att slås
ihop eller att bilda lokalgrupper, för att frigöra tid och resurser till viktiga frågor, snarare än
“konstgjord andning” för att hålla föreningar vid liv.

Generellt finns en önskan om att flexibiliteten kring organisering ska öka. Om en förening
eller ett förbund inte får ihop styrelser ska det vara enklare att jobba i lokalgrupper och
regiongrupper (vilket ej ska blandas ihop med arbetsgrupper som redan finns knutna till
styrelser).

Det finns också en insikt om att medlemsfokuset behöver öka. Idag är det många gånger
endast de föreningsaktiva som deltar i aktiviteter och beslut. Medlemmarna behöver ses
som viktiga aktörer och bjudas in bredare framöver.

Förslag 3
Att det lokala arbetet kan bedrivas i två former: förening och lokalgrupp.
Att stadgarna behöver ses över för att möjliggöra detta Att skapa en tydlig
arbetsordning/riktlinjer för lokalgrupperna som skapas om styrelse ej lyckas bildas

Förslag 4
Att länsförbunden byter namn till regionförbund
Att fokus i regionförbunden läggs på påverkan och samordning av föreningarna kring detta.
Att öppna upp för att de förbund som vill kan slås samman
Att öppna upp för regionföreningar/regiongrupper som alternativ om
regionförbundsstyrelser (som är prio ett) inte kan bildas

Förslag 5 Digitala nationella nätverk
Att medlemmarna ska kunna starta och driva digitala nätverk kring en specifik fråga, diagnos
eller intresseområde.
Att nätverken bygger på medlemmarnas drivkraft men startas, koordineras, stöttas och
avslutas via förbundskansliet.
Att nätverken inte är föreningar utan komplement till dessa.
Att föreningarna inte har någon egen ekonomi, utan att träffar och konferenser etc bekostas
av deltagarna själva.
Att alla medlemmar kan delta.
Att det ska inte kosta något att ingå i nätverket.
Att tydligt formulera riktlinjer för hur ett nätverk organiseras och vilken typ av stöd som kan
förväntas.



Område 3) Demokrati

Arbetsgrupp Demokrati
Christina Brännström, fs (sammankallande)
christina.brannstrom@neuro.se
Karsten Bech, fs, karsten.bech@neuro.se
Björn H Kellerman, fs, bjorn.hall-kellerman@neuro.se
Nathalie Rosed, Nathalie.Rosed@neuro.se
Fredrik Lundquist, fredrik.lundquist@gmail.com
Kanslistöd vid behov

Bakgrund/medskick till arbetsgruppen:
Det ska bli enklare att utöva inflytande och påverkan som medlem och förtroendevald i
Neuro.

Digitaliseringen möjliggöra fler och snabbare dialoger och den möjligheten ska användas,
utan att den som kan eller vill använda digitala kanaler för den delen ska lämnas utanför. Nya
former för påverkan och dialog ska införas, vilket också blir en viktig rekryteringsbas för att
förebygga det demokratiska underskottet och påbörja påfyllnaden av föreningsaktiva.

En mellanårskonferens ska införas, där representanter för föreningslivet får möjlighet att
utgöra rådgivande instans till förbundsstyrelsen.

Förslag 6 Direktnomineringar till kongressen
Att tio procent av platserna till kongressen ska öppnas upp för direktnominering av ombud
utan att gå via en förening5.
Att dessa platser ska läggas till utöver nuvarande antal kongressombud (107 st) så att inga
föreningar förlorar sina platser.
Att om intresset är stort sker urvalet genom lottning.
Att dessa direktnominerade ombud utbildas och stöttas inför kongressen.

Förslag 7 Rådgivande organ mellan kongresserna
Att föreningslivet i större utsträckning ska ses som viktig remissinstans och komma in tidigt i
beslutsprocesser.
Att det mellan varje kongress införs ett möte med representanter från föreningslivet där
fokus är rådgivande och uppföljande.

5 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.
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Förslag 8 Viktad röstning
Att varje förening får skicka max två personer till kongressen men att dessa företräder en
viktad röstning utifrån antal medlemmar i sin förening.
Att de röster som tillfaller de medlemmar som inte valt att ingå i en lokalföreningen fördelas
procentuellt till föreningslivet enligt övriga viktade röster (eller annat förslag som
arbetsgruppen kommer fram till)
Att de direktnominerade medlemmarna företräder en röst per person (eller annat förslag
som arbetsgruppen kommer fram till)

Förslag 9 Digitala dialoger
Att förbundsstyrelsen regelbundet rådgör med föreningsliv och medlemmar i digitala
dialoger.
Att dialogerna initieras av förbundsstyrelsen
Att de digitala dialogerna är rådgivande och syftar till att föreningsliv och medlemmar enkelt
ska kunna vara med och påverka förbundets arbete.

Motioner
Det finns också en rad motioner som skjutits till översynen eller som bifallits och därför
inkluders i översynen. Dessa kommer vi att förhålla oss till och besvara i arbetet med
översynen.

Vi gör det tillsammans
Arbetet med översynen är en process och det handlar om att utveckla såväl struktur som
kultur. Förslagen i det här dokumentet är inte beslutade än, utan diskuteras och utreds för
fullt. Vi eftersträvar en transparent process som bygger på dialog och där vi tar beslut
baserade på fakta. I slutändan är det medlemmarna genom sina representanter på den
extrainsatta kongressen i september 2022 som tar beslut.

Kanske väcker det här underlaget frågor eller ger dig idéer?
Tveka inte att höra av dig till oss!

Johanna Nilsson, förbundsstyrelsen johanna.andersson@neuro.se
Stödjande konsulterna Angeli Hederberg och Annika S Meiling
angeli@medlemsutveckling.se och annika@medlemsutveckling.se
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