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Bakgrund
Som ett led i det uppdrag som förbundsstyrelsen under året tilldelat aspiranterna i
aspirantuppdraget att vara med och förnya demokratin inom ledarna, har problematiseringen
kring begreppet ålder och ålderism uppkommit.
Aspiranterna delades in i x antal grupper där varje aspirant fick välja tillhörighet till en
arbetsgrupp och dess begrepp att arbeta fram förslag kring.
Gruppen ”ålder” var en av dessa som de tre motionärerna i denna motion valde att arbeta
med.
Ledarna som organisation har idag många unga ledare inom sina olika
branschorganisationer, flera inom offentlig sektor och inom vård- och omsorg.
Under arbetets gång har motionärerna bland annat noterat att många unga ledare inom de
egna nätverken inte ser någon fördel med att vara anslutna till ledarna. Många känner inte till
ledarnas arbete, varken centralt eller inom de olika branschorganisationerna. De vet ofta inte
vilket typ av stöd de kan få och många är fortfarande anslutna till sina professionsanknutna
fackliga organisationer.
Sammantaget har ledarna mycket att göra för att knyta till sig fler unga ledare. Få dem att se
fördelar med att inte bara bli och vara medlemmar utan också vilja engagera sig för att skapa
bättre förutsättningar för den egna rollen.
Att den egna förbundsstyrelsen speglar medlemmarna är viktigt för att få medlemmar att
känna tillhörighet. God spridning av kompetens, erfarenhet, ålder och kön med mera är en
framgångsfaktor för vilken organisation som helst.
Inom näringsliv och flertalet stora statliga bolag används kvotering som ett verktyg för att få
just bästa möjliga förutsättningar och ett bredare perspektiv på organisationens alla delar.
Motionärerna vill med denna motion lyfta vikten av en förbundsstyrelse som verkar för en
ökad spridning av ledamöternas ålder, med särskilt fokus på yngre ledare.
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En större andel yngre engagerade ledamöter är viktigt för en förbundsstyrelse och en
organisation i framkant, som lever vidare och lockar till sig fler yngre medlemmar som också
vill engagera sig.
Lika viktigt anser motionärerna det är att yngre ledamöter har en andel äldre ledamöter och
medlemmar som stöd- för mentorskap och erfarenhet. Att dessa två grupper möts och
tillsammans arbetar för bästa möjliga förutsättningar för ledare runt om i landet är essensen
med denna motion.

Vi yrkar att kongressen beslutar
att

Förbundsstyrelsen tar fram en strategisk plan för att på kort och lång sikt få en
ökad spridning av ålder inom den egna styrelsen samt inom organisationen
ledarna som helhet.

att

Förbundsstyrelsen ser över möjligheten till kvotering för att få en yngre andel
ledamöter inom den egna styrelsen.

Motionssvar
Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen uppskattar att tre representanter från aspirantgruppen inkommit med en
motion i ett angeläget ämne. Motionärerna vill att Ledarna ska göra mer för att knyta till sig
unga ledare. Förbundsstyrelsen delar denna uppfattning. Att rekrytera unga medlemmar kan
ett steg mot en jämnare åldersfördelning i förbundsstyrelsen och i övriga
förtroendemannaled.
I att-satserna pekar motionärerna på att det är av vikt att förbundsstyrelsen speglar
medlemskåren. Förbundsstyrelsen delar även denna uppfattning.
Förbundsstyrelsen arbetar strategiskt för att få en ökad spridning av ålder inom den egna
styrelsen och inom organisationen. Satsningen på aspiranterna är ett led i arbetet med att
förnya demokratin. Detta arbete bör bedrivas på bred front och bör fördjupas.
Förbundsstyrelsen har i sin instruktion till valutskottet betonat vikten av att valutskottet
föreslår en förbundsstyrelse som speglar Ledarnas och chefers bredd och att mångfald
eftersträvas. Det är förbundsstyrelsens mening att denna instruktion även innefattar en
strävan efter jämn åldersfördelning. Det är ytterst kongressen som ska besluta om
förbundsstyrelsens sammansättning och förbundsstyrelsen vill inte begränsa kongressens
mandat genom fler tvingande instruktioner.
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I detta sammanhang kan inte nog betonas branschföreningars ansvar att nominera en
mångfald av kandidater med avseende på bland annat ålder, kön, etnicitet,
funktionsvariationer till förbundsstyrelsen. Det är ur de nominerade som valutskottet har att
välja.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
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