Motion 19
Profilering av Ledarna lokalt
Inlämnad av:
Koncernklubben VCC

Förening:
Ledarna inom Teknik och motor

Bakgrund:
Det kommer ut en hel del artiklar I form av affischer, broschyrer, poddar, artiklar på
hemsidan, interaktiva kurser osv. Vi som sitter som företrädare på olika företag har inte en
chans att hålla oss uppdaterade på egen hand. Vi måste få hjälp med detta.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att

förbundet, som har uppdaterade uppgifter om vilka företrädare som finns
därute, skickar ut en info minst en gång per månad till dessa om vilka nya
profileringsartiklar som har kommit till sedan sist och att dessa nu går att
beställa. Detta skall naturligtvis gälla alla dom som jobbar med
förtroendeuppdrag inom föreningarna men inte är registrerade som företrädare.
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Motionssvar
Motion 19
Profilering av Ledarna lokalt
Förbundsstyrelsens yttrande
Ledarna utvecklar ständigt nya tjänster och verktyg till medlemmarna som tillgängliggörs via
Ledarnas hemsida. Motionären pekar på vikten av att företrädare och förtroendevalda som
finns ute på arbetsplatserna får kännedom om detta och kan hålla sig uppdaterade.
Ledarnas kansli gör regelbundet digitala utskick till medlemmar (Medlemsnytt), till företrädare
(Företrädarnytt) och till föreningarna (Föreningsnytt). Syftet med dessa utskick är att
informera om relevanta nyheter ock aktiviteter för respektive målgrupp. I utskicken finns
också länkar till relevanta sidor på ledarna.se. Ett annat sätt för Ledarna använder sig av för
att informera om nyheter inom olika områden är genom medlemssidorna i tidningen Chef.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att företrädare och
förtroendevalda ska få information om nyheter från Ledarna men anser att detta uppfylls
genom de utskick som redan ske. Kansliet bör dock få i uppdrag att med jämna mellanrum
även informera om de profilartiklar som finns att beställa i Ledarnas webbshop.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar:
att

motionen är besvarad
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