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Motion 27 

Inför rullande schema för suppleanter 

Inlämnad av 

Ledarna inom privat tjänstesektor 

Bakgrund 

I målbilden för Ledarnas demokrati för framtiden finns ett starkt Ledarna, med starkt 

chefsfokus, branschfokus och en väl fungerande demokrati. Ledarna Privat Tjänstesektor vill 

därför att suppleanter i Förbundsstyrelsen skall få en chans att involveras mer i 

förbundsstyrelsens arbete för att på så sätt få en bättre introduktion och möjlighet till att lära 

sig styrelsearbetet. Vi tror att detta skapar mer engagemang och intresse hos suppleanterna 

samt ökar deras förutsättningar att kliva in som ordinarie ledamot, som del av presidiet eller 

varför inte förbundsordförande. 

Vi yrkar att kongressen beslutar  

att det i stadgarna införs att minst en suppleant ska närvara på förbundsstyrelsens 

möten som ett led i att nå ett modernt styrelsearbete. 

 

 

Motion 28 

Aktiva suppleanter i förbundsstyrelsen 

Inlämnad av 

Ledarna inom Livsmedelsbranschen 

Bakgrund 
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För att kunna utveckla Ledarna till det starka förbund som vi vill att det ska vara så behövs 

förutsättningar för att vi ska kunna vara det hela tiden. Ett led i det är enligt oss inom 

Livsmedelsbranschen att vi ger suppleanterna en bättre introduktion och förutsättningar att 

snabbt kunna bidra till styrelsearbetet att de närvarar på styrelsemöten. Vi anser då också att 

vi behöver dra ner antalet på suppleanterna. 

Jag / vi yrkar att kongressen beslutar  

att suppleanterna ska vara närvarande på styrelsemöten. 

att  suppleanterna framåt ska vara 3 personer. 

 

 

Motionssvar 

Motion 27 och 28 

Förbundsstyrelsens yttrande  

Motionärerna i motion 27 vill att en suppleant, enligt ett rullande schema, ständigt ska 

närvara på förbundsstyrelsens möten. Motionärerna i motion 28 vill att antalet suppleanter 

(idag sex personer) ska minskas till tre personer och att de alla tre ska delta vid 

förbundsstyrelsens möten.  

Ledarna kallar idag in suppleanterna om en styrelserepresentant permanent lämnar sitt 

uppdrag. Det är valutskottet som ur gruppen suppleanter utser en ny styrelseledamot. Denna 

suppleant får en grundlig genomgång av styrelsens arbete, aktuella frågor och Ledarnas 

organisation. Under den senaste mandatperioden har två suppleanter lyfts in i styrelsen och 

ytterligare en har anlitats som konsult. Dessutom har suppleanterna regelbundet bjudits in till 

informationsmöten med fokus på vad som står på förbundsstyrelsens agenda. 

Idag består förbundsstyrelsen av tolv ledamöter, att ytterligare utöka denna grupp med en 

eller tre suppleanter med observatörsstatus skulle innebära en större och mer otymplig 

grupp. Med tanke på att gruppdynamiken förändras när någon ny person ansluter till en 

grupp så skulle det påverka de förtroendefulla och djupgående diskussioner som krävs av 

Ledarnas styrelse.  

När det gäller att halvera antalet suppleanter som motionärerna för motion 28 föreslår anser 

förbundsstyrelsen att det skulle bli alltför sårbart. Mandatperioden är fyra år, risken finns att 

någon suppleant lämnar sitt uppdrag, något vi upplevt under de senaste åren. 
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Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att avslå motion 27 och motion 28. 

 


