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Motion 1 

Digital medlemsnytta till rimlig kostnad  

Inlämnad av 

Ledarna inom idéburen sektor 

Bakgrund 

Genom digitalt engagemang stärker vi medlems möjlighet till medlemsnyttan. Som en effekt 

av LIS motion till Ledarnas första digitala kongress 2020 sjösatte kansliorganisationen 

FUF:en. Resultatet av den är en uppgraderad och förstärkt medlemsservice, vilket 

uppskattas. Bland annat erbjuds föreningarna möjlighet att genomföra digitala 

medlemsaktiviteter. Dessa är dock kopplade till en hög prislapp. Möjligheten till digital 

medlemsnytta bör var lika oavsett antal medlemmar och storlek på börsen. 

Vi yrkar att kongressen beslutar  

att ge kansliet i uppdrag att se över och sänka kostnaden för användande av digitalt 

verktyg för föreläsning och digitala möten som leds av en extern föreläsare som 

till exempel Trippus. 

 

 

Motion 2 

Erbjud branschföreningarna utrustning och kompetens för 

webbinarium 

Inlämnad av 

Ledarna inom Vård & Omsorg 
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Bakgrund 

Under pandemin har vi inklusive alla våra medlemmar fått erfara fördelarna med seminarium, 

föredrag eller workshop som hålls på webben. Tillgängligheten och medlemmasnyttan är 

oändligt mycket större än ett seminarium på plats i en av våra storstäder. Att kunna erbjuda 

ett webbinarium som deltagarna kan ställa frågor och diskutera medan det pågår till en rimlig 

kostnad är av stor vikt för Ledarna och dennes branschföreningar. 

Vi yrkar att kongressen beslutar  

att Ledarna tillhandahålla utrustning och kompetens för att kunna erbjuda sändning 

av webbinarium på Ledarnas kontor i Stockholm till en rimlig kostnad. 

 

 

Motionssvar  

Motion 1 och 2 

Förbundsstyrelsens yttrande  

Motionärerna vill sänka föreningarnas kostnader för digitalt verktyg för föreläsning och 

webbinarier. 

Pandemin har på mycket kort tid ändrat förutsättningarna för digitala aktiviteter. Från att ha 

varit nödlösningar har det blivit ett normalt och efterfrågat inslag. 

Under 2022 kommer Ledarna att implementera ett nytt kurs- och konferensverktyg 
upphandlat via leverantören Trippus för digitala medlemsaktiviteter kopplade till föreläsningar 
och möten.   
 
Detta innebär att branschföreningarna kommer kunna nyttja Trippus till sina digitala 
medlemsaktiviteter och möten. Hur detta erbjudande kommer att utformas och hur eventuella 
kostnader för detta för föreningarna kommer att hanteras inom projektet Förstärkt och 
utvecklad föreningsservice.  
 
Det är kansliets ambition att under 2022 kunna tillhandahålla information till 
branschföreningarna om hur Trippus används och bokas.   

  
Förbundsstyrelsen ser ett ökat behov av att anpassa och tillhandahålla digitala verktyg för 
branschföreningarnas verksamhet, där webbinarier i form av seminarier, föredrag eller 
workshops är ett av flera medel.   
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På Ledarnas kansli finns idag utrustning och studios för den här typen av sändningar, som 
branschföreningarna har möjlighet att nyttja i mån av utrymme.  
 
Förbundsstyrelsen har givit kansliet i uppdrag att se över eventuella ytterligare behov av 
digitala verktyg och andra förutsättningar kopplade till den här typen av aktiviteter.  

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att bifalla motion 1 och 2. 


