Verksamhetsberättelse 2019
Ledarna inom idéburen sektor
Ledarna är Sveriges chefsorganisation
Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 94 000 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.

Förtroendevalda i föreningen
Följande personer har varit förtroendevalda i föreningen under verksamhetsåret:
Stina Nordström (ordförande), SPF Seniorerna
Jan Ekroth (kassör), Hyresgästföreningen
Greta Burman, Sveriges Konstföreningar
Linn Ternefors, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Anna Nordkvist, Svensk bilsport
Sonia Harr, Folkets hus i Boden
Rita Bé Aben, Svenska kyrkan, Botkyrka församling
Marie Nordén, suppleant, trafiksäkerhetsorganisationen NTF
Raisa Lång Velazco, suppleant, Fryshuset

Övriga förtroendevalda:
Revisor: Sanna Frost, Funktionsrätt Stockholms län
Revisorssuppleant: Lars Micael Adrian, Svenska kyrkan i Malmö
Valberedning: Sissella Helgesson (sammankallande) Brännkyrka församling
Laura Luna, IOGT-NTO

Annki Andersen Gerdin, Hofors ridsällskap

Förändringar i styrelsen under året
Till styrelsemötet 2019-12-18 meddelade Anna Nordkvist att hon på grund av nya åtaganden i sin
professionella roll inte har möjlighet att fortsätta i sitt uppdrag som styrelseledamot. Valberedningen
beslutade därför 2019-12-22 att Raisa Lång Velazco blir ordinarie ledamot.

Protokollförda styrelsemöten
Föreningsstyrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under året. Från Ledarna har
föreningens branschansvarige Antonio Ropero medverkat vid mötena. Vid styrelsemötet 2019-10-18
medverkade också Martin Fridolf, dåvarande vice vd och marknads/säljchef på Ledarna för att
berätta om förbundets rekryteringsverksamhet.

Styrelsens arbete under verksamhetsåret
Under första halvan av året fokuserades styrelsens arbete i första hand på verksamhetsplan och
budget för stämmoperioden och under andra halvan på genomförande av de planerade
medlemsaktiviteterna.
Föreningen har under 2019 medverkat på de centrala föreningsaktiviteter som förbundet har bjudit
in till: Branschdag den 24 januari och tre förbundsråd som ägde rum den 4/3, 8/5 och den 4/11. På
förbundsrådet i maj medverkade Raisa Lång Velazco även i ett panelsamtal som modererades av
förbundsordförande Andreas Miller.
I mars träffade Stina Nordström och föreningens revisor Sanna Frost Ledarnas tre förtroendevalda
revisorer utifrån deras uppdrag att granska förbundets samtliga 18 branschföreningar. Samtalet
kretsade främst kring föreningens uppdrag att bidra till medlemsnytta och se till att medlemsavgiften
omsätts i verksamhet för medlemmarna. Att föreningen kunde presentera en verksamhetsplan med
ett ambitiöst upplägg för kompetensutvecklingsaktiviteter för medlemmarna mottogs positivt.
Under hösten har föreningsstyrelsen även arbetat med plan och förberedelser för Ledarna inom
idéburen sektors föreningsstämma som äger rum den 15 oktober 2020. Linn Ternefors är styrelsens
stämmogeneral.
I oktober hade Stina Nordström möte med Sissella Helgesson och Laura Luna från föreningens
valberedning för en mellantidsavstämning och diskussion om arbetet framåt inför föreningsstämman
2020.

Aktiviteter
Den 28 maj genomfördes en utbildningsaktivitet i Umeå under ledning av föreläsaren och författaren
Johan Welander på temat ”Chef inom civilsamhället – hur svårt kan det vara?”.
Den 14 november genomfördes en valberedningsutbildning för medlemmarna på Ledarnas kansli,
ledd av Anna Bergqvist från Styrelsepost. 16 medlemmar deltog och de fick också boken ”Ordning
och bereda” som kursmaterial.
I samarbete med föreläsaren och författaren Johan Welander arbetade föreningsstyrelsen fram ett
för föreningen unikt utbildningskoncept för medlemmarna som genomförs som en tvåstegsraket
under sista kvartalet 2019 och första kvartalet 2020. Utbildningen fokuserar på de utmaningar och
möjligheter som chefer inom civilsamhället står och ställs inför. Hösten 2019 genomfördes
heldagsutbildningen ”Civilsamhälleschefen – grunderna” i Stockholm den 12/11, Göteborg den 13/11
och Malmö den 14/11. Welanders nya bok ”Är chefen människa” delades också ut till kursdeltagarna.

Responsen från det sammantaget cirka 80 medlemmar som deltog var oerhört positiv och många
uttryckte sin uppskattning att föreningen gör saker som är unika för just chefer inom idéburen
sektor. Att också få träffa andra chefer i samma bransch för att nätverka och utbyta erfarenheter var
också ett stort plus. Flera medlemmar har också konstaterat att grundutbildningen fyller en viktig
funktion och en önskan att den borde vara återkommande i föreningens verksamhet. Under 2020
kommer föreningen att genomföra del två i utbildningskonceptet: ”Civilsamhälleschefen – strukturer
och möjligheter”.

Avtalsarbete
Under året har föreningens branschansvarige Antonio Ropero och hans kollegor på avtalsenheten på
Ledarnas förbundskansli jobbat hårt med att Ledarna ska få ett eget kollektivavtal på det idéburna
området – en viktig fråga för medlemmarna. Förhandlingar har skett under året med civilsamhällets
arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen och Ledarna, förhandlingarna har resulterat i att
Ledarna är avtalspart i samtliga branschavtal som Arbetsgivaralliansen tecknar sedan den första
januari 2020. Ledarna kommer att uppvakta övriga arbetsgivarorganisationer som i dag tecknar
kollektivavtal inom civilsamhället. I och med undertecknandet ska föreningen också utse en
representant till förhandlingsdelegation.

Ledarnas kongress 2020
I maj 2020 kommer Ledarna att ha kongress på Fryshuset i Stockholm. Styrelsen har utsett Raisa Lång
Velazco till föreningens kongressgeneral, vilket var extra lämpligt då Raisa i sin professionella roll som
marknadschef på Fryshuset också är involverad i kongressarbetet den vägen. Föreningen kommer att
representeras av två ombud, baserat på medlemsantalet den 1/1 2020 (1 993 medlemmar). Ungefär
hälften av branschföreningarna har skickat in sammantaget 23 motioner till kongressen. Ledarna
inom idéburen sektor är en av de motionerande föreningarna och har skickat in fyra motioner, vilka
fokuserar på behovet av stöd från förbundet till branschföreningarna.

Medlemsutveckling
Ledarna inom idéburen sektor utgjordes i december 2018 av 2 020 medlemmar. I februari/mars 2019
förekom Ledarna i en större mediegranskning som resulterade i flera negativa artiklar om förbundet.
Mediebevakningen påverkade hela förbundets medlemsutveckling i stort, där de flesta föreningarna
har tappat medlemmar. Snittet på medlemstappet i förbundet låg på - 1,4 procent och Ledarna inom
idéburen sektor minskade med – 1,3 procent, så föreningen är trots allt en av de föreningar som
tappat minst över hela året. Sammantaget hade föreningen 1 993 medlemmar den 1/1 2020.
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
medlemstillväxt. 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 medarbetarna på Ledarnas förbundskansli för hjälp
och stöd under verksamhetsåret.

