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Motion 31 

Kompetensutveckla branschföreningarnas styrelsearbete 

Inlämnad av 

Ledarna inom Vård & Omsorg 

Bakgrund 

Ledarnas branschföreningar har ett viktigt uppdrag för att utveckla och leverera 

medlemsnytta till Ledarnas medlemmar. Engagemang och kunskap om föreningens och 

Ledarnas arbete är centralt för att lyckas i uppdraget. Det är av yttersta vikt att nya ledamöter 

får rätt förutsättningar för sitt uppdrag i föreningarna. Vi behöver stärka kompetensen för de 

olika uppdragen inom styrelsearbetet, ordförande, kassör, sekreterare, revisor, valberedning 

etc. Erbjudandet om en gedigen kompetenshöjning inom föreningsarbetet kommer även att 

locka yngre och mer oerfarnas till styrelsearbetet. Vi behöver alla goda krafter för att utveckla 

föreningsarbetet men då behöver också rätt förutsättningar för detta ges. Ledarna bör i 

samråd med föreningarna kunna erbjuda ett introduktionspaket för alla nya ledamöter, 

introduktionen ska säkerställa att styrelsearbetet utvecklas och att gynna nyrekrytering till 

föreningarna. I samband med att ny ledamot väljs in i styrelsen så ska erbjudandet om 

kompetensutveckling ges i närtid med uppföljningstillfällen inplanerade. 

Vi yrkar att kongressen beslutar  

att Ledarna i samverkan med intresserade föreningar tar fram ett program för nya 

ledamöter. Innehållet ska syfta till att stärka de olika uppdragen inom 

föreningarna och ge möjlighet för nya ledamöter att snabbt komma in i 

styrelsearbetet. Programmet ska vara klart senast 2023-12-31. 
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Motionssvar  

Förbundsstyrelsens yttrande  

Motionären vill att Ledarna tar fram ett introduktionsprogram för nya 

föreningsstyrelseledamöter i syfte att stärka de olika uppdragen i föreningarnas styrelser. 

Behovet av föreningsstyrelseutbildningar kan se olika ut i olika föreningar, och vara olika 

över tid. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att utbildningar bör erbjudas 

regelbundet och återkommande. Ibland är det viktigt att de nya ledamöterna får 

introduktionsutbildningar och ibland är det viktigare att hela föreningsstyrelsen gemensamt 

får utvecklas i sitt styrelsearbete. 

De senaste årens turbulens och effekterna av pandemin har gjort att stora delar av Ledarnas 

förtroendemannautbildningar har haltat. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att detta 

arbete nu behöver ges högre prioritet. 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att bifalla motionen. 

 


