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Direktnominerade ombud 
 
Intention 
Att addera ombudsplatser till kongressen för direktnominerade ombud med syfte att fånga upp 
engagerade medlemmar som ännu inte har något förtroendeuppdrag och på så sätt få in nya 
perspektiv i den demokratiska processen. 
 
Bakgrund 
Under översynen framkom önskemål om att hitta nya sätt att engagera fler i den demokratiska 
processen. Intresset för att bidra var högt men såväl förtroendevalda som medlemmar beskrev 
tröskeln till förbundets demokratiska beslutsform som hög. En idé som väcktes på 
vägvalskonferenserna var att utse direktnominerade ombud till kongressen. Det skulle vara ett sätt 
att attrahera engagerade medlemmar som ännu inte har ett förtroendeuppdrag. 
 
Förbundsstyrelsen tycker att direktnominerade ombud är ett bra förslag och föreslår att detta ska 
införas. Förbundsstyrelsen är också medveten om vikten av att säkerställa att dessa ombud är 
spridda över landet, får det stöd de behöver och att modellen utformas så att det säkerställer en 
tydlig och demokratisk process. 
 
De direktnominerade ombuden ska inte väljas via föreningslivet och på sätt skulle förbundet fånga 
upp nya personer och perspektiv i förbundets strategiska arbete. 
Alla medlemmar kan nominera sig själva eller någon annan så länge personen som nomineras inte 
har ett pågående förtroendeuppdrag i Neuro. Om antalet nominerade blir fler än platserna som 
finns, utses de direktnominerade ombuden genom lottning i närvaro av förbundets förtroendevalda 
revisor. 
 
Max ett direktnominerat ombud ska kunna utses från respektive län och platserna föreslås adderas 
utöver föreningarnas ombud. De direktnominerade ombuden ska erhålla samma stöd som övriga 
kongressombud. 
 
Förbundsstyrelsen anser att direktnominerade ombud skulle vara ett innovativt sätt att fånga upp 
engagemang. Förslaget går i linje med översynens ambition att öppna upp och involvera fler i de 
demokratiska besluten. 
 
Förslag till beslut från förbundsstyrelsen: 

• att ytterligare ombudsplatser adderas till kongressen för direktnominerade ombud och att 
dessa till antalet inte får utgöra mer än tio (10) procent av antalet ombud från föreningarna. 

• att varje direktnominerat ombud företräder en röst var. 
• att de direktnominerade ombuden tillsammans inte ska kunna utgöra mer än tio (10) procent 

av rösterna på en kongress. 
• att de direktnominerade ombuden utses genom lottning i förtroendevald revisors närvaro. 
• att endast medlemmar (ordinarie och stödmedlemmar) utan förtroendeuppdrag kan 

nomineras som direktnominerade ombud. 
• att det kan vara max ett (1) direktnominerat ombud från respektive region. 

 


