
Lokalgrupper  

 
Intention 
Det ska finnas många former av engagemang inom Neuro. Att införa lokalgrupper och på så sätt ta 
tillvara och underlätta för engagemang även när det inte finns en förening. 

 
Bakgrund 
Det behöver finnas olika sätt att engagera sig inom Neuro. Långt ifrån alla startar sitt engagemang 
genom att sätta sig i en styrelse. 

 
En levande lokal verksamhet möjliggör för människor att möta andra i samma situation, få stöd och 
bedriva ett lokalt påverkansarbete. Vi ser en utveckling de senaste åren där föreningar har svårt att 
hitta förtroendevalda och därmed minskar föreningar i antal. Läggs en förening ner avvecklas de 
grupper som ligger under föreningen och möjligheten att engagera sig på orten försvinner. 

 
Förbundet behöver fler och nya former för att ta tillvara människors drivkrafter även i de fall de inte 
mäktar med att få ihop en styrelse. Risken är annars att engagerade medlemmar väljer att lägga sin 
tid i en annan organisation och att kraft går till spillo. Genom att starta, driva och stötta lokalgrupper 
snarare än att ge ”konstgjord andning” till föreningar frigörs resurser och personers tid och 
engagemang tas tillvara i de frågor man finner angelägna. 

 

Det här förslaget innebär att lokalgrupper ska möjliggöras om det inte finns en förening. En 
lokalgrupp är inte en juridisk person och omfattas inte av möjligheten att skicka ombud till 
kongressen. Lokalgrupperna kan verka lokalt eller regionalt och ligger, precis som förbundets 
nationella nätverk, under förbundsstyrelsen och ska i likhet med föreningar driva verksamhet i linje 
med Neuros antagna inriktning. Det blir då möjligt att samlas för att arrangera lokala aktiviteter, 
rekrytera medlemmar, driva opinion och synliggöra Neuro – oavsett om det för tillfället finns en 
styrelse eller inte. 

 
En lokalgrupp innebär en lägre tröskel in i engagemang och gruppen väljer själv om den vill förbli i sin 
form eller i förlängningen omvandlas till en förening. 

 
Förslag till beslut från förbundsstyrelsen 

• att lokalgrupper kan införas inom riksförbundet och att engagemangsformen provas under 
mandatperioden och utvärderas till kongressen 2025. 

 

 
• att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram och besluta om riktlinjer för och stöd till 

lokalgrupper. 

 


