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Bakgrund 
Neuroförbundets styrelse beslutade år 2016 att lyfta fram fem frågeställningar för 
beslut till förbundskongressen år 2017. 
 

- Medlemsavgifter och attraktivt medlemskap 
- Paraplyorganisation 
- Samordnad opinionsbildning och framtida regionindelning 
- Föreningslivet imorgon 
- Stadgefrågor 

 
Under senhösten och vintern utarbetade arbetsgrupper bestående av kanslipersonal, 
förbundsstyrelse och representanter från föreningslivet förslag inom respektive 
område/frågeställning. Dock med undantag av frågeställningen Stadgefrågor som 
hanterades av kansliet eftersom en stor del av den är beroende av förslagen i de 
andra frågorna.  
 
På förbundsstyrelsens sammanträde i januari 2017 fastställdes förslag inom 
respektive frågeställning och dessa diskuterades sedan på de sex regionala 
konferenser som genomfördes i februari och mars. 
 
Förbundsstyrelsen fastställde slutligen på sitt sammanträde i maj lydelsen i de förslag 
som behandlas på förbundskongressen. 
 
Under arbetets gång har en del ändringar gjorts i såväl rubriker som innehåll av 
förslagen. Frågeställningen om medlemsavgifter och attraktivt medlemskap omfattar 
nu endast medlemsavgifter. Paraplyorganisation och föreningslivet imorgon är nu 
hopslagen till föreningsliv. Samordnad opinionsbildning står på egna ben och den 
framtida regionindelningen är inte längre aktuell och för att särskilja stadgefrågor från 
den punkt på dagordningen som heter stadgeändringar har namnet ändrats till 
demokrati. 
 
De frågeställningar som läggs fram till förbundskongressen och även behandlas i 
påverkanstorg är: 
 

- Medlemsavgifter 
- Föreningslivet imorgon 
- Samordnad opinionsbildning 
- Demokrati 
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Föreningslivet imorgon 
I år fyller vårt förbund 60 år. Det bildades av ett antal eldsjälar som framförallt såg behovet 
av stöd och att få träffa likasinnade. I förbundets barndom ansågs området Neurologi som en 
mycket svår specialitet och de som insjuknat i en neurologisk diagnos skulle helst gömmas 
undan i hemmet eller på olika institutioner för att inte skrämma andra. Neurologiska 
sjukdomar var något man inte skulle prata om. Vi kan vara oerhört stolta över vad vårt 
förbund har åstadkommit genom åren. Kamratverksamheten har alltid varit och är fortfarande 
en mycket viktig del av vår verksamhet.  
Vi har också bidragit till samhällsdebatten och varit medskapare till ett stort antal viktiga 
reformer. Inte minst har vi också drivit på utvecklingen av neurosjukvården.  

Neuroförbundet står just nu inför en stor utmaning där vårt nuvarande traditionella 
arbetssätt passar vissa målgrupper samtidigt som annan struktur skulle kunna  
öppna upp för andra människor att bidra med sitt engagemang. Nu är det dags  
för vårt förbund att ta nästa steg! 

Neuroförbundets föreningsliv är i dag uppbyggt av föreningar som omfattar ett 
geografiskt upptagningsområde. I framtiden skulle nya föreningar likaväl kunna 
skapas utifrån de behov och engagemang som finns för stunden. Vill någon eller 
några medlemmar engagera sig inom ett specifikt diagnos- eller intresseområde  
så måste det finnas tydliga, enkla och snabba sätt att kunna komma igång.  
För den enskilde medlemmen är det oftast ”här och nu” som möjligheten till 
engagemang finns, inte om några månader eller ett halvår. 

Via våra medlemsundersökningar vet vi att diagnosinformation, liksom medlemmars 
och blivande medlemmars möjlighet att kunna identifiera ”sin” diagnos i förbundets 
arbete, är avgörande för att bli ny medlem och för att stanna kvar som medlem.  
Idag arbetar förbundet aktivt för 18 uttalade diagnoser och symptom, men neurologin 
innehåller så många fler diagnosgrupper. Av och till uppvaktas vi av mindre 
föreningar vars diagnoser vi inte omfattar, som vill ansluta sig kollektivt för att arbeta 
under Neuroförbundets paraply. Vi kan samtidigt konstatera att vi fått konkurrens från 
nya organisationer som bildats av medlemmar som upplever att Neuroförbundet inte 
erbjudit tillräckligt med möjligheter att engagera sig i diagnosspecifika frågor.  

Av tradition har vårt föreningsliv byggt på fysiska sammankomster av olika slag.  
För många medlemmar har och är det en otroligt viktig social del i livet som givetvis 
skall beaktas. När utvecklingen i samhället skapar möjlighet till nya sätt att mötas 
skall vi givetvis i vår organisation titta på bra tänkbara lösningar som förenklar, 
förbättrar och utvecklar vår verksamhet. Genom att använda modern teknik öppnas 
nya möjligheter för medlemmar som inte annars har möjlighet att engagera sig i vårt 
föreningsliv. Att via sin dator, läsplatta eller smarta telefon kunna delta i ett möte i 
realtid eller annat passande tillfälle öppnar upp för många fler att kunna bidra med 
sitt engagemang till en utvecklad föreningsverksamhet. 

För att ytterligare utveckla vårt föreningsliv skulle regionala föreningskoordinatorer 
vara till stor nytta med uppgift att vägleda, stötta och initiera viktig verksamhet. 
Genom denna länk mellan riksförbund och föreningsliv skulle Neuroförbundet kunna 
samla gemensamma krafter på ett nytt och effektivt sätt och på så vis utvecklas till en 
unik och framgångsrik organisation. 



 
Neuroförbundets förbundskongress 2017 

Förbundsstyrelsens förslag – Förslag om föreningslivet imorgon 

 

Flik 18 

Förbundsstyrelsen inser vikten av att skapa ett framtida framgångsrikt föreningsliv. 

Olika former av stöd, förenkling av regler samt möjlighet till större flexibilitet skulle  

ge oss nya möjligheter att organisera oss. För att nå bästa möjliga resultat bör ett 

nära samarbete ske med nuvarande föreningsliv där kontinuerlig uppföljning  

görs, exempelvis i samband med regionala konferenser under kommande 

kongressperiod. 

Förbundsstyrelsen är övertygad om att ett utvecklat föreningsliv inom Neuroförbundet 

även i framtiden kommer att fylla ett viktigt behov där engagerade medlemmar 

kommer att göra stor skillnad. 

 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

- att förbundet förutom geografiska föreningar möjliggör skapande av nya 

föreningar med diagnos- och/eller intressefrågor som inriktning  

 

- att förbundet gör det möjligt för diagnos- och symptomföreningar, som idag 

står utanför förbundet, att bli diagnosförening  

 

- att förbundet utvecklas till en paraplyorganisation inom området neurologi 
  

- att förbundet ser över möjligheterna till införande av regionala förenings-

koordinatorer  

 

 

 

 

 




