
 

 

Motion 2021:1 - Medlemsstatistik  

 

Motionär: Styrelsen Teknik och Motor Väst  

 

Medlemsstatistik – i nuläget i princip obefintlig, vi har efterfrågat statistik från Ledarna centralt 
och de finns ingen sådan tillgänglig.  

Vi ser det som nödvändigt att Ledarna på både central nivå men även ned på avdelningsnivå har 
tillgång till relevant medlemsstatistik för att kunna fatta långsiktiga och väl underbyggda beslut 
gällande tex ekonomi och rekrytering. Med hjälp av statistiken kan vi även bl.a. styra och förfina 
utbudet av kurser och utbildningar.  

Vi yrkar att föreningsstämman beslutar att: 

-T&M skall verka för att Ledarna centralt har ett verktyg där man på effektivt sätt kan samla och 
utvärdera medlemsstatistiken över tid på ett så utförligt sätt som möjligt samt förse avdelningarna 
med relevant statistik.  

-T&M skall verka för att Ledarna centralt ser till att historisk medlemsstatistik samlas in och görs 
tillgänglig för avdelningarna, senast under 2022.  

Bilagor: Diagram till Motioner T&M 2021 

 

Föreningsstyrelsen yrkar bifall på motionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motion 2021:2 – Medlemsrekrytering 

 

Motionär: Styrelsen Teknik och Motor Väst 

 

Medlemsrekrytering 

Då medlemsstatistik över tid är obefintlig från Ledarna centralt har vi tittat på tillgänglig statistik från 
Ledarnas A-kassa. Denna visar på en tydlig trend mot att våra medlemmar blir allt äldre, vilket på sikt 
hotar vår verksamhet på alla nivåer.  

Rekrytera medlemmar 

Ledarna (T&M) behöver attrahera fler möjliga medlemmar för att trygga en tillräcklig medlemsbas 
som in sin tur säkrar vårt arbete kring chefens situation och för att kunna fullgöra våra 
förtroendeuppdrag över tid. Ser man på antalet arbetstagare samt chefer som helhet på 
arbetsmarknaden ser vi ut att ha tappat i antal medlemmar.  

Detta för att säkra upp inför kommande pensionsavgångar och den stigande medelåldern bland våra 
medlemmar. 

 Vi yrkar att föreningsstämman beslutar att: 

T&M skall verka för att Ledarna synliggörs på ett tydligare sätt över hela landet.  

T&M skall verka för medlemsrekrytering inkluderas i de utbildningsprogram som Ledarna har.  

T&M skall verka för en kompetensutveckling inom medlemsrekrytering även på lokal (klubb) nivå för 
att stärka förutsättningarna för att rekrytera medlemmar lokalt.  

 

Bilagor: Diagram till Motioner T&M 2021 

 

Föreningsstyrelsen yrkar bifall på 1:a att satsen. 

Föreningsstyrelsen yrkar bifall på 2:a samt 3:e att satsen att Ledarna tar fram mer verktyg och 
utbildning för oss att använda i våran medlemsrekrytering. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Motion 2021:3 - Långsiktig finansiering  

Motionär: Styrelsen Teknik och Motor Väst 

 

Långsiktig finansiering  

Med tanke på åldersstrukturen och framtida pensionsavgångar bland våra medlemmar är det viktigt 
att trygga den långsiktiga finansieringen av T&M / Ledarna. 

 

Långsiktig finansiering Teknik och Motor 

För att kunna hantera eventuella upp och nedgångar i medlemsantal utan att behöva justera 
avgifterna måste vi se till att finansieringen är långsiktig och att vi har en tydlig strategi för denna. 
Den goda finansiella situationen som uppkommit det senaste året skall vi ta till vara. Det är 
avgörande att verksamheten har en tydlig långsiktighet! Att kunna bibehålla verksamheten även om 
antalet medlemmar skulle gå ned en period är helt avgörande för att inte hamna i en ond spiral, färre 
medlemmar = högre avgift = mindre verksamhet = färre förhandlare osv. 

 

Vi yrkar att föreningsstämman beslutar att: 

En arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av och ta fram en plan för att trygga den långsiktiga 
finansieringen. Tex genom att avsätta X% per medlem per år under X år för att uppnå tryggandet av 
tex 2 helårs finansiering. Det uppkomna överskottet (2020/2021) skall överföras till X-
konto/resultatfond och förvaltas för framtida behov.  

T&M skall vidare verka för att samma sak sker inom Ledarna centralt.  

 

Bilagor: Diagram till Motioner T&M 2021 

 

Föreningsstyrelsen yrkar avslag 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
Motion 2021:4 - Kallelser via webben 
 
Motionär: Styrelsen Teknik och Motor Norra 
 
 
Bakgrund: 

I Pandemins kölvatten har vi sett fler utbildningar och seminarier anordnas digitalt. Även stämmor 
och årsmöten har fått hållas via webben. Vårt kansli gör ett ypperligt jobb med att sprida information 
och kallelser till dessa aktiviteter. När man sedan tackat ja till en aktivitet förväntas man i flera fall 
komma ihåg att själv lägga in tillfället i sin kalender. Med dagens teknik är de flesta vana att när man 
tackat ja till en kallelse generar det en mötesbokning i kalendern.  

Som exempel kunde vi se hur endast ca hälften av de som tackat jag till Christina Stiellis föreläsning 
anslöt sig.  

 
Motivering  
För att våra medlemmar inte ska missa intressanta aktiviteter som Ledarna tillhandahåller förslår vi 
att de inbjudningar till möten och andra aktiviteter som går ut via kansliet, genererar en 
mötesbokning i kalendern ifall man tackar ja. 

 
Vi yrkar att föreningsstämman beslutar att: 

Aktiviteter som Ledarna kallar till via mejl genererar en mötesbokning i medlemmens 
kalender. 
 
 

 
Föreningensstyrelsen anser motionen besvarad, 
Föreningen tycker att detta är en bra motion som vi ställer oss bakom. Mötessystemen ägs av 
Ledarna centralt och föreningen har ingen beslutsrätt och yrkar därför att motionen lyfts till 
Ledarnas kongress och att föreningen ställer sig bakom och bevakar motionen i kongressen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motion 2021:5 – Registervård 
 
Motionär: Styrelsen Teknik och Motor Öst 
 
Motivering: 

Många medlemmar har felaktiga eller saknar helt kontaktuppgifter, många av de vi sökt går inte få 
tag på och många mail studsar tillbaks.  

 
 
Vi önskar att en sida i tidningen Chef där vi kan uppmana våra medlemmar att gå in 
och uppdatera sina kontaktuppgifter. 
 
 
 
 
 

 
Föreningens svar: Motionen anses besvarad 
Föreningen tycker att detta är en bra motion som vi ställer oss bakom. Denna typ av motioner 
har varit uppe vid flera tillfällen till Ledarnas kongress. Ledarna har vid upprepade tillfällen 
annonserat ut i tidningen chef med uppmaning om att medlemmar ska gå in och uppdatera 
sina uppgifter.  Teknik & Motor äger inte systemet eller har möjlighet att besluta över vad 
som ska tryckas i tidningen chef.  
 
Föreningsstyrelsen har två förslag 

- att avdelningen skickar in motionen till kommande kongress där denna typ av beslut 
kan tas. Föreningen kommer ställa sig bakom en sådan motion. 

- Att föreningen tar ett större grepp på frågan och skriver en ny motion som skickas in 
till kommande kongress 

 
 

 
 

 


