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Motion 10 

Stärka lokala nätverkandet mellan medlemmar och företag 

Inlämnad av 

Ledarna inom Processindustrin 

Bakgrund 

Historiskt så har det funnits lokala nätverksträffar för Ledarna som anordnades av Ledarna 

och dessa har varit mycket uppskattade. Så för att stärka det lokala nätverkandet mellan 

medlemmar och företag så finns en önskan om att komma igång med nätverksträffar igen 

och att det ansvaret ska ligga på regionala förhandlare från Ledarna. 

 

Vi yrkar att kongressen beslutar  

att regionala förhandlare på Ledarna som del av sitt uppdrag ansvarar för 

regelbundna lokala träffar för medlemmar från olika branschföreningar inom 

Ledarna i syfte att stärka lokala nätverkandet mellan medlemmar och företag. 

 

 

 

Motionssvar  

Förbundsstyrelsens yttrande  

Motionärerna vill att Ledarna arrangerar lokala nätverksträffar för medlemmar och företag. 

Tidigare försök att skapa lokala nätverk har visat att det krävs ett engagemang och ett driv 

från medlemmarna för att skapa livskraftiga nätverk.  

Det har tidigare initierats försök med nätverksträffar, både uppstartade av kansliet och av 
enskilda medlemmar med stöd av kansliet. Vid tillfällen har regionala förhandlare varit med i 
uppstarten av nätverk och bistått med hjälp, för att på sikt fasa sig ut. Historien visar på att 
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engagemanget måste finnas lokalt från deltagarna i nätverken för att hålla dem vid liv över 
tid. Aktiviteter som dessa bör alltså bygga på lokala behov och initiativen bör komma 
underifrån. 
 
Förbundsstyrelsen vill uppmana intresserade medlemmar eller företrädare, som vill starta ett 
nätverk, att kontakta kansliet för att diskutera behov av stöd och support. Stödet kan se olika 
ut från tillfälle till tillfälle, beroende på nätverkets art och kansliets resurser. Men generella 
eller centralt styrda nätverk är inte en väg framåt. 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att anse motionen besvarad. 

 


