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Motion 9 

Föreningstjänster 
 

Inlämnad av: 

Ledarna Teknik & Motor 
 

Förening: 

Ledarna Teknik & Motor 
 
Bakgrund: 

Förbundet vill att vi skall agera som en organisation. Vi inom Teknik & Motor tillhör dom 
föreningar som fullt ut stöder tanken med att agera som en organisation. Alla föreningar är 
egna juridiska personer. Detta betyder att varje förening har ett eget ansvar mot sina 
medlemmar avseende hur man hanterar sin ekonomi. Detta upplägg innebär att vi som 
föreningar har möjlighet att få ett bättre och utökat stöd i vår verksamhet. Detta kostar 
självklart en slant. Denna slant måste betalas av någon. Detta innebär med det upplägg som 
ligger att föreningarna bär kostnaden för den utökning som måste till på kansliet. För många 
föreningar så betyder detta att man har att välja på att antingen saga nej eller att höja 
avgiften. Detta medför att föreningarna kommer att dra åt olika håll över tid. Kostnadsmässigt 
så hamnar alltid kostnaden hos våra medlemmar vilket innebär att antingen höjer 
föreningarna sin avgift eller så gör förbundet det. Tycker vi att detta är bra (T&M tycker det) 
så vill vi att den kostnad detta innebär och det syfte som måste finnas långsiktigt betyder att 
förbundet skall ta denna kostnad och erbjuda alla föreningar dessa tjänster inom ramen för 
den totala inkomsten för förbundet. 
 
Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 

 att  dessa tjänster erbjuds alla föreningar utan någon extra kostnad för 
 föreningarna. 
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Motionssvar 

Motion 9 

Föreningstjänster 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande 
Det blir allt viktigare för en organisation som Ledarna att på olika sätt vara tydlig. 

Den tydligheten behöver ta sig uttryck i ett självklart och ständigt pågående chefsfokus samt i 
en enhetlig och fokuserad profil.  

Men det handlar även om att hushålla med våra resurser, det vill säga medlemmarnas 
pengar, på det mest effektiva sättet. 

Förbundsstyrelsen är glada över att Teknik och Motor delar denna uppfattning. Styrelsen 
delar motionärernas uppfattning att samordning, så långt det är möjligt, bidrar till att vi agerar 
som en organisation med ett sammanhållet och kraftfullt budskap. 

Teknik och Motor pekar i sin motion på en viktig mekanism i Ledarna – att föreningarnas 
stora självständighet och rätt att ta ut avgifter från Ledarnas medlemmar skapar 
kommunicerande kärl mellan Ledarnas och föreningarnas ekonomier och verksamheter. 
Eller som motionärerna så väl formulerar det: ”Kostnadsmässigt hamnar alltid kostnaden hos 
våra medlemmar vilket innebär att antingen höjer föreningarna sina avgifter eller så gör 
förbundet det.” 

Det är viktigt att vi använder våra samlade resurser på bästa möjliga sätt, så att vi får ut 
mesta möjliga effekt av medlemmarnas pengar. Och för det krävs en samordning. Brister 
samordningen riskerar vi att vi inte använder medlemmarnas resurser på det mest effektiva 
sättet. Det som verkar effektivt i ett sammanhang hade kanske gjort ännu mer nytta på ett 
annat sätt eller i en annan förening. Dessutom så leder bristande samordning till att 
medlemmar i stora föreningar får helt andra förutsättningar än medlemmar i mindre 
föreningar. 

Förbundsstyrelsen är medveten om att detta kan vara svåra och ibland känsliga frågor att 
förändra. Styrelsen menar därför att dessa frågor kräver omfattande dialog och djupare 
utredning.  
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Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
att anse motionen besvarad 

att tillsätta en utredning om effektiv finansiering av Ledarnas och föreningarnas 
totala verksamhet  

att utredningen genomförs tillsammans med såväl föreningsrepresentanter som 
förbundsstyrelserepresentanter 

att utredningen redovisar sina förslag på kongressen 2020. 

 


	Motion 9
	Föreningstjänster
	Inlämnad av:
	Förening:
	Bakgrund:
	Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

	Motionssvar
	Motion 9
	Föreningstjänster

