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Att leda en förening 

eller länsförbund

inom Neuro
-

digital kunskapsdag 

måndagen den 9 maj 2022
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PJ Tjärnberg

Förbundskansliet

0760 017 037

per-jan.tjarnberg@neuro.se
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Svenska MS-föreningarnas riksförbund

Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Neuroförbundet

Neuro
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Neurologisk rehabilitering
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➢ 12 500 medlemmar 

➢ 75 (71)föreningar, 17 (16)länsförbund

➢ Förbundskongress - vart fjärde år

➢ Förbundsstyrelse

➢ Förbundskansli
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Förbundskansliet 2022
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➢ Uppbyggd i enlighet med demokratiska principer 

➢ Årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet

➢ Föreningen ska vara öppen 

➢ Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, 

delta i och påverka föreningens verksamhet

Vad är en förening?
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Föreningen är en juridisk person

Om förening har stadgar och en styrelse är föreningen en juridisk person. 

Detta betyder bland annat att föreningen äger sina tillgångar och ansvarar för sina skulder. 

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet. Att bli vald till ledamot i en 

styrelse innebär ett ansvar och förtroende att sköta föreningen enligt föreningens stadgar. 
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Föreningen ska kunna uppvisa

• organisationsnummer

• kontonummer

• fullständiga årsmöteshandlingar
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Styrelsens roll och uppdrag
Styrelsen har till uppgift att: 

➢ Fundera på vilka som är målen för verksamheten och hur man ska nå dit 

➢ Formulera en verksamhetsplan och budget som års- och ombudsmötet tar ställning till

➢ Se till att de beslut som års- och ombudsmötet fattar också genomförs

➢ Ansvara för administration, ekonomi och verksamhet

➢ I vissa fall vara arbetsgivare

➢ Följa uppsatta stadgar

- Tänk på att styrelsen som kollektiv är ansvarig för de åtgärder som vidtas i dess namn -
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Valberedningen är viktig!
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Stadgar för förening

Stadgar för länsförbund

Handlingsplan
2022-2025
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Förening

§ 2 Ändamål 
Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som 
ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund, verka för 
att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och 
ges förbättrade levnadsvillkor.

Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk 
rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN's förklaring om de mänskliga 
rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
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§ 4 Verksamhet 
Föreningens verksamhet bör huvudsakligen inriktas på att som:

• intresseförening, verka för samhällsförändringar till gagn för personer med 
neurologisk diagnos. Där så är lämpligt kan detta ske i samverkan med andra 
organisationer,

• serviceförening komplettera samhällets resurser och utbud av service till 
medlemsgrupperna,

• kamratförening stimulera medlemmarna, deras anhöriga och andra till gemensamma 
insatser och kamratlig samvaro.
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Länsförbund
§ 1 Ändamål
Länsförbundets ändamål är att, som del av en riksomfattande intresseorganisation, på länsnivå 
påverka beslutsfattare genom opinionsbildning. 

Länsförbundet ska verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och 
rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor. Länsförbundet är en ideell 
sammanslutning och är partipolitiskt obundet.
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§ 4 Verksamhet
Länsförbundets verksamhet bör huvudsakligen inriktas på att som intresseorganisation, 
tillsammans med riksorganisationen och föreningar, verka för att personer med 
neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade 
levnadsvillkor

• som opinionsbildare arbeta med intressepolitisk påverkan, på landstingsnivå eller 
motsvarande

• genomföra 1-2 möten per år för att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan de i 
länsförbundet anslutna föreningarna

• arrangera konferenser av intressepolitisk karaktär och diagnosrelaterade frågor
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Handlingsplan 2022-2025
Antagen vid förbundskongressen september 2021

• En fortsatt opinionsbildning och ett påverkansarbete med fokus på neurosjukvård, 
rehabilitering, hjälpmedel, forskning samt socialförsäkringsfrågor och LSS 

• En organisationsöversyn som inkluderar medlemskap samt demokrati, 
där hela föreningslivet behöver involveras

• Fortsatt arbete med digitalisering på alla nivåer i förbundet

• En utvecklad råd- och stödverksamhet

• En utåtriktad diagnosverksamhet
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Vad säger medlemmarna i Neuro?

Medlemsundersökning 2020 

Medlem 6 -18 månader

331 respondenter
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23Vad var det som i första hand bidrog till att du blev medlem i Neuro?
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24Hur nöjd är du med ditt medlemskapI Neuro?
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IT-support
IT-support via telefon 0760 017 039   måndag – torsdag kl 12.00 - 14.00 

Övrig tid via mejl jenny.rundqvist@neuro.se

mailto:joanna.herlitz@neuro.se
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förening@neuro.se ordforande.förening@neuro.se

mailto:förening@neuro.se
mailto:ordforande.forening@neuro.se
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Föreningsnytt

➢ Var tredje vecka (torsdagar)

➢ Till ”neuro-adresser”

➢ Finns även på föreningsservice
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www.neuro.se                                           SharePoint

Föreningsservice
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Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2022

Årsmöte
Söka pengar: Neurofonden, Norrbaka-

Eugenia stiftelsen, Radiohjälpen

Års- ombudsmöteshandlingar

Förbundskongress (4:e år)
Extra kongress

Neurodagen
Söka pengar: Neurodagen
Neurorapporten
Neuropromenaden

Ombudsmöte, Års- ombudsmötes-
handlingar till riksförbundet

Verksamhetsplan riksförbundet

Extra stöd

Viktigt att komma ihåg
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Medel att söka från Neuro

• Aktivitetsbidrag 

• Neurodagen

• Rekreation & Rehabilitering (Neurofonden)

• Extra stöd

Läs riktlinjer för ansökningar från Neurofonden
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Övrigt som kan stärka kassan

• Medlemsavgift till förening 168:- resp 84:-

• Radiohjälpen

• Norrbacka-Eugeniastiftelsen

• Allmänna arvsfonden

• Länsstyrelsernas stiftelsedatabas

• SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Organisationsöversyn
inklusive 

medlemskap och demokrati
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17 september 2022
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