
   

Verksamhetsberättelse 2020 

Ledarna inom idéburen sektor 

 

 

 

Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar – chefer i alla branscher och 

på alla nivåer. Inom Ledarna finns branschföreningar som har till uppgift att ge medlemmen lokal och 

branschmässig förankring och fördjupning i ledarskapsfrågor i den bransch där medlemmarna 

arbetar. Föreningarna utser också ombud till Ledarnas kongress och till förhandlingsdelegationer.  

Ledarna inom Idéburen sektor 
Den 11 september 2017 beslöt Ledarnas förbundsstyrelse att bilda Ledarna inom idéburen sektor. I 

samband med detta fastställde förbundsstyrelsen även föreningens organisationsområden: 

föreningen finns till för chefer inom ideell, religiös, idrottslig och kulturell sektor. Föreningens vision, 

som fastställts av interimsstyrelsen, är att Sveriges bästa chefer ska finnas inom idéburen sektor. 

Ett år som präglats av utmaningar och omställning 
Ledarna och Ledarna inom idéburen sektor har tagit sig igenom ett 2020 som inte liknar något annat 

verksamhetsår som vi varit med om. Coronapandemin har haft stor påverkan på förbund och 

föreningar – precis på samma sätt som pandemin har påverkat de flesta verksamheter i samhället.  

Ledarna inom idéburen sektor kunde genomföra sina inplanerade fysiska medlemsaktiviteter i början 

av verksamhetsåret - innan pandemin brutit ut i Sverige. Sedan gick föreningen snabbt in i ett läge för 

att hantera situationen och anpassa verksamheten efter myndigheternas rekommendationer. 

Föreningsstyrelsen har genomfört sina styrelsemöten i Teams, föreningsstämman genomfördes som 

ett digitalt möte och föreningens medverkan på Ledarnas kongress och förbundsråd gjordes digitalt. 

Under hösten planerades för uppstarten av ett chefsnätverk som i första hand kommer att mötas 

digitalt. Så trots dessa väldigt speciella förutsättningar har styrelsen jobbat på och på olika sätt ställt 

om föreningsverksamheten på ett adekvat sätt. Vi har kunnat genomföra de flesta av de planerade 

aktiviteterna – vi har inte behövt ställa in. 

Utifrån erfarenheter som föreningen har fått under året när det gäller digital anpassning finns det 

flera positiva saker att ta med sig i verksamheten framöver. Att genomföra möten, aktiviteter och 

utbildningar digitalt är positivt både för miljön och för att främja ett större deltagande från olika 

delar av landet. Detta tar föreningsstyrelsen med sig i sitt arbete framåt med att utveckla verksamhet 

och medlemsnytta. 

Förtroendevalda i föreningen 
Följande personer har varit förtroendevalda i föreningen under verksamhetsåret. 

Styrelse: 

Stina Nordström (ordförande), Reumatikerförbundet 

Jan Ekroth (kassör), Hyresgästföreningen 
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Greta Burman, Sveriges Konstföreningar (vice ordförande) 

Linn Ternefors, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

Raisa Lång Velazco, Fryshuset 

Sonia Harr, Folkets hus i Boden 

Rita Bé Aben, Svenska kyrkan, Botkyrka församling 

Marie Nordén, trafiksäkerhetsorganisationen NTF (suppleant) 

Styrelseledamot Anna Nordkvist avgick på egen begäran i december 2019. Efter konsultation med 

valberedningen valdes Raisa Lång Velazco till ny ordinarie ledamot. 

Revisorer:  
Sanna Frost, Funktionsrätt Stockholms län 

Lars Micael Adrian, Svenska kyrkan i Malmö (suppleant) 

Valberedning:  

Sissella Helgesson, Brännkyrka församling (sammankallande) 

Laura Luna, IOGT-NTO 

Annki Andersen Gerdin, Hofors ridsällskap 

 

Protokollförda styrelsemöten 
Föreningsstyrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under året. Från Ledarna har 

föreningens branschansvarige Antonio Ropero medverkat vid mötena.  

Styrelsens arbete under verksamhetsåret 
Styrelsens arbete har under året fokuserat mycket av sitt arbete på deltagande i Ledarnas kongress 

respektive genomförande av föreningsstämman. Styrelsens motioner till stämman skrevs innan 

pandemin bröt ut, men behovet av att utveckla stödet från Ledarna centralt har ökat i och med 

covid-19. Styrelsen konstaterade därför att det är positivt att motionerna om förtydligat och utökat 

stöd röstades igenom. 

Styrelsens arbete för att skapa medlemsnytta har främst fokuserat på att tillvarata medlemmarnas 

önskemål om nätverk. 

Föreningen har under 2020 medverkat på de centrala föreningsaktiviteter som förbundet har bjudit 

in till, nämligen förbundsråden som ägde rum den 3/3 samt den 3/12 och som genomfördes digitalt.  

Aktiviteter 
Ett utbildningskoncept med två heldagsutbildningar lanserades hösten 2019: Civilsamhälleschefen – 

grunderna (del 1 under 2019) och Civilsamhälleschefen – strukturer och möjligheter (del 2 under 

2020). Den andra delen fokuserade bland annat på följande frågor: 

· Vilka är de viktigaste omvärldsfaktorerna att ta hänsyn till för chefer i civilsamhället? 

·Hur hanterar chefen relationen till förtroendevalda och anställda? 

·Vilka strategier har – och utvecklar – chefer i civilsamhället för att klara av sitt uppdrag? 

·Hur ser chefens framtid ut i civilsamhället? 

Utbildningen genomfördes tillsammans med Johan Welander, författare till ”Är chefen människa?”, 

och fokuserade på de utmaningar och möjligheter som chefer inom civilsamhället står och ställs 
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inför. Flera medlemmar har konstaterat att grundutbildningen fyller en viktig funktion och att det 

finns en önskan att den borde vara återkommande i föreningens verksamhet. 

I mars 2020 planerades för utbildningar kring valberedningens roll i Göteborg och Malmö. 

Utbildningstillfällena byggde på boken ”Ordning och bereda”. På grund av utbrottet av covid-19 fick 

utbildaren Anna Bergqvist ställa om de båda tillfällena till digitala träffar. De lockade tyvärr färre 

deltagare, men samtidigt gjordes viktiga initiala lärdomar kring deltagares behov vid digitala 

medlemsaktiviteter. 

I samband med att utbildningar genomförts i Malmö har ett antal medlemmar på eget initiativ startat 

ett lokalt nätverk. Önskemål om nätverk har funnits sedan föreningen startade. Under hösten har 

styrelsen arbetat med förberedelser för att lansera ett nationellt nätverk digitalt med Johan 

Welander som moderator. Information till medlemmarna gick ut i mitten av december och nätverket 

blev snabbt fullbokat. 

Avtalsarbete och branschfrågor 
Från den 1 januari 2020 är Ledarna avtalspart i samtliga branschavtal som Arbetsgivaralliansen 

tecknar. Kollektivavtalet innebär att Ledarnas medlemmar inom ideell, religiös, idrottslig och kulturell 

sektor omfattas av samtliga avtal om allmänna anställningsvillkor som gäller inom 

Arbetsgivaralliansens avtalsområden. Kollektivavtalet innehåller också ett Ledaravtal, som förutom 

lön också omfattar chefens möjligheter till kompetensutveckling samt förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv. 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till föreningens branschansvarige Antonio Ropero och hans kollegor 

på avtalsenheten på Ledarnas förbundskansli för ett väl utfört arbete. Under 2020 har Ledarna 

uppvaktat och fört samtal med övriga arbetsgivarorganisationer som i dag tecknar kollektivavtal 

inom civilsamhället. 

Opinionsbildning 
Ordförande Stina Nordström medverkade i slutet av mars i förbundsordförande Andreas Millers 

podcast om Covid-19 och hur idéburna chefer påverkas. Den hade stor spridning i Ledarnas och 

föreningens kanaler. 

Ledarnas kongress 2020 
Mycket tid under verksamhetsåret lades på förberedelser inför Ledarnas kongress. På grund av 

pandemin fick arrangemanget flyttas från maj till oktober. Föreningen representerades av två 

ombud, Jan Ekroth och Greta Burman. Under kongressen valdes Sissella Helgesson från föreningen 

till valberedning även för Ledarna centralt. 

Ungefär hälften av branschföreningarna hade skickat in sammantaget 23 motioner till kongressen. 

Ledarna inom idéburen sektor var en av de motionerande föreningarna. De fyra motionerna 

fokuserade på behovet av stöd från förbundet till branschföreningarna: 

Vilken hjälp får föreningarna från kansliet? 

att Ledarna förtydligar vilka kanslitjänster som erbjuds föreningarna och kostnadsbilden för dessa 

Gemensamma mallar 

att Ledarna tar fram mallar för centrala dokument som verksamhetsplan och budget samt 

verksamhetsberättelse som föreningarna kan använda. 

Vilka tjänster ska kansliet erbjuda till föreningarna? samt Centrala avtal med externa leverantörer 
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Att godkänna färdplanen för ökat föreningsstöd:  

• Förstärka kansliets föreningsservice med avseende på kommunikationsstöd, 

verksamhetsplaneringsstöd och verksamhetsgenomförande med mera.  

• I samarbete med några föreningsordföranden utarbetar ett dokument som beskriver ett basutbud 

för en förening inom Ledarna.  

• Arbeta fram ett tydligt koncept för Ledarnas varumärke med avseende på hur varumärket ska 

användas av förbundet och föreningarna.  

• Ta fram en kostnadsbild för förstärkt föreningsservice utifrån ovanstående förslag och att detta de 

två första åren ska finansieras genom ett särskilt styrelsebeslut utanför ordinarie budget. Om 

försöksverksamheten efter två år ska övergå i ordinarie verksamhet måste det ske en diskussion om 

hur finansieringen ska fördelas mellan förbund och föreningar.  

• Att ett utökat föreningsstöd ska komma igång under 2021. 

Föreningsstämma 

Stämman genomfördes via Teams den 15 oktober och inleddes med en inspirationsföreläsning under 

rubriken ”Hedra era komplexa uppdrag!”. Föreläsningen hölls av Susanna Alexius, docent i 

företagsekonomi och verksam vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. ”Det är 

så många som förväntar sig så mycket från oss idéburna chefer, men hur ska vi mäkta med allting? 

Vilka är nycklarna till ett hållbart ledarskap när målen är många, ambitionerna höga och omvärlden 

föränderlig? Vad händer om vi börjar se komplexiteten i uppdraget som en önskvärd förutsättning 

för vår verksamhet snarare än ett frustrerande problem som ska lösas”?  

Tjarls Metzmaa och Johan Groth ledde den digitala stämman på ett föredömligt sätt. Tyvärr 

konstateras ett bortfall på drygt 1/3 av de anmälda. Årets stämma samlade drygt 20 deltagare att 

jämföra med ungefär det dubbla för två år sedan. Förutom styrelsens förslag hade två motioner 

inkommit. Den första handlade om strategi för medlemsvärvning och skickades vidare till Ledarnas 

förbundsstyrelse. Den andra motionen berörde utbudet av medlemsaktiviteter och var dessa 

förläggs. Styrelsen konstaterade i sitt svar att majoriteten av föreningens medlemmar finns i de tre 

storstadsregionerna och att det är svårt att få ekonomi i fysiska utbildningar på annan ort. Stämman 

beslutade enligt styrelsens linje. 

En ny föreningsstyrelse valdes. Anna Nordqvist lämnade styrelsearbetet redan 2019 och nu hade 

även Sonia Harr och Marie Nordén meddelat att de inte önskade kandidera för omval.  

Förtroendevalda efter stämman 
Styrelsen: 

Stina Nordström, Reumatikerförbundet (ordförande) 

Greta Burman, Sveriges Konstföreningar (vice ordförande) 

Jan Ekroth, Hyresgästföreningen (kassör) 

Linn Ternefors, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (sekreterare) 

Rita Bé Aben, Botkyrka församling (ledamot) 

Raisa Lång Velazco, Fryshuset (ledamot) 

Peter Ekvall, Skånes Fotbollsförbund (ledamot) 
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Ulla Frisk, projektledare Hushållningssällskapens förbund (suppleant) 

John Ammamoo Johansson, KFUM Kärsögården (suppleant) 

Revisorer: 

Sanna Frost, Funktionsrätt Stockholms län  

Lars Micael Adrian, Svenska Kyrkan (suppleant) 

Valberedning: 

Sissella Helgesson, ROKS (sammankallande). 

Oliver Boij, Föreningen Furuboda Åhus. 

Laura Luna, IOGT-NTO. 

Cina Staron, Hågelbyparken. 

 

Föreningen nominerade under året Laura Luna från föreningens valberedning till uppdraget som 

styrelseledamot i Ledarnas A-kassa. Laura blev invald i styrelsen på A-kassans stämma den 7 oktober. 

Medlemsutveckling 
Vid ingången av år 2020 hade föreningen 1 993 medlemmar. I slutet av året hade medlemsantalet 

ökat till 2056 medlemmar. 

Föreningsstyrelsen och Ledarna centralt gör bedömningen att det finns potential för föreningen att 

växa och att utveckling av såväl medlemsverksamhet som marknadskommunikation blir viktiga för 

medlemstillväxten. Inte minst har vi konstaterat att föreningen får ett positivt inflöde i samband med 

att föreningen genomför utbildningsaktiviteter. 

Styrelsens tack 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som under året på olika sätt har engagerat sig i föreningens 

verksamhet. Vi vill också framföra ett varmt tack till medarbetarna på Ledarnas förbundskansli för 

hjälp och stöd under verksamhetsåret. 
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Deltagare

  LEDARNA 802000-1833 Sverige

Påverkare

Gerda Johansson

gerda.johansson@ledarna.se
Leveranskanal: E-post

  LEDARNA INOM IDÉBUREN SEKTOR 802512-3517 Sverige

Signerat med E-signering

Greta Burman

Ledamot

greta@sverigeskonstforeningar.nu

2021-03-19 07:00:22 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Jan Ekroth

Kassör

jan.ekroth@hyresgastforeningen.se

2021-03-17 11:35:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Linn Ternefors

Sekreterare

linn.ternefors@gmail.com

2021-03-08 08:55:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Peter Ekvall

Ledamot

peter@ekvall.se

2021-03-18 13:30:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Raisa Lång Velazco

Ledamot

raisa.lang@fryshuset.se

2021-03-19 09:18:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Rita Bé Aben

Ledamot

rita.beaben@svenskakyrkan.se

2021-03-17 11:47:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med E-signering

Stina Nordström

Ordförande

stina.nordstrom@gmail.com

2021-03-07 19:57:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-0718:26:07
                    Gerda Johansson på Ledarna skapade avtalet och bjöd in Greta Burman på Ledarna inom idéburen sektor som en undertecknare, Jan Ekroth på Ledarna inom idéburen sektor som en undertecknare, Linn Ternefors på Ledarna inom idéburen sektor som en undertecknare, Peter Ekvall på Ledarna inom idéburen sektor som en undertecknare, Raisa Lång Velazco på Ledarna inom idéburen sektor som en undertecknare, Rita Bé Aben på Ledarna inom idéburen sektor som en undertecknare, Stina Nordström på Ledarna inom idéburen sektor som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0719:56:53
                    Stina Nordström på Ledarna inom idéburen sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0719:57:01
                    Stina Nordström på Ledarna inom idéburen sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0808:55:14
                    Linn Ternefors på Ledarna inom idéburen sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0808:55:45
                    Linn Ternefors på Ledarna inom idéburen sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1711:35:05
                    Jan Ekroth på Ledarna inom idéburen sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1711:35:13
                    Jan Ekroth på Ledarna inom idéburen sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1711:47:26
                    Rita Bé Aben på Ledarna inom idéburen sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1711:47:49
                    Rita Bé Aben på Ledarna inom idéburen sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1813:30:09
                    Peter Ekvall på Ledarna inom idéburen sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1813:30:35
                    Peter Ekvall på Ledarna inom idéburen sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1907:00:13
                    Greta Burman på Ledarna inom idéburen sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1907:00:22
                    Greta Burman på Ledarna inom idéburen sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1909:18:05
                    Raisa Lång Velazco på Ledarna inom idéburen sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1909:18:36
                    Raisa Lång Velazco på Ledarna inom idéburen sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1909:18:36
                    Alla undertecknare i Ledarna och Ledarna inom idéburen sektor har signerat.
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https://app.oneflow.com/files/contracts/1679482/017936449c3e2e02aab5385606dab3bb1abd89dc/?asset=verification.pdf

