
Neuroförbundets extrakongress 2022 
Rådgivande forum mellan kongresserna 

 

Flik 09 

Rådgivande forum mellan kongresserna 
 
Intention 
Att genom att införa ett rådgivande forum mellan kongresserna, med syfte att öka det demokratiska 
inflytandet, snabbare fånga upp aktuella frågor och förbättra träffsäkerheten och flexibiliteten i 
Neuros arbete. 
 
Bakgrund 
Idag genomförs kongressen vart fjärde år, vilket förbundsstyrelsen anser är en bra frekvens. På 
kongressen tas beslut om Neuros övergripande inriktning och verksamhet och detta ska 
förbundsstyrelsen sedan förhålla sig till under mandatperioden. 
 
I dagens allt snabbare tempo kan dock fyra år vara en lång tid. Samhället förändras på ett sätt som 
kan vara svårt att förutspå, vilket bland annat pandemin och kriget i Ukraina har visat. Den ökade 
förändringshastigheten ställer högre krav på Neuros förmåga att följa med i utvecklingen och agera 
proaktivt. 
 
Under översynen har önskemål om att stärka förenings- och medlemsdialogen framkommit. Det är 
något som förbundsstyrelsen också ser ett behov av. Även de icke förtroendevalda medlemmar vi 
mött under översynen har gett uttryck för att de vill vara med och påverka. 
 
Förbundsstyrelsen påbörjade redan under pandemin ett intensifierat arbete med en ökad medlems- 
och föreningsdialog. Detta har skett digitalt och efter föreningslivets önskemål. Förbundsstyrelsen 
har bjudit in till fika med föreningslivet och även mer flexibelt kunnat delta vid olika mötesplatser och 
samtal med medlemmar och förtroendevalda. Det här är en inriktning som förbundsstyrelsen avser 
fortsätta med så att medlemmar och förtroendevalda ges möjlighet att tycka till i angelägna frågor. 
 
Idag finns dock inget rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Genom att införa ett rådgivande forum 
kan frågor lyftas löpande och snabbfotat med föreningar och medlemmar mellan kongresserna. 
Digitaliseringen möjliggör nya och effektiva sätt att mötas och förbundsstyrelsen ser att dessa 
rådgivande forum i första hand kommer att ske digitalt. Forumen initieras av förbundsstyrelsen och 
syftar till att föreningar och/eller medlemmar ska ge inspel till förbundsstyrelsen i aktuella frågor. 
 
Tätare rådgivande forum och medlemsdialoger möjliggör också för en större transparens, minskade 
konflikter, bättre förutsättningar för att kunna svara upp mot medlemmarnas behov och en ökad 
möjlighet för förbundet att bilda relevant opinion. Tätare samverkan minskar också eventuella ”vi 
och dem”-känslor och uppmuntrar fler till att vara medskapare av ”Ett Neuro”. Förhoppningen är att 
den ökande dialogen och möjligheten till inflytande också leder till att fler vill engagera sig mer. 
 
Förslag till beslut från förbundsstyrelsen 

• att ett rådgivande forum till förbundsstyrelsen införs. 
• att minst ett rådgivande forum ska ha genomförts innan kongressen 2025. 
• att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram och besluta om riktlinjer och arbetssätt för de 

rådgivande forumen. 


