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Motion 5 

Transparens föreningarna och förbundsstyrelsen  
 
Inlämnad av: 
Ledarna inom vård och omsorg  

Förening: 
Ledarna inom vård och omsorg  

Bakgrund: 
I dialogprojektet framkom önskemål om större transparens mellan föreningsstyrelser och 
förbundsstyrelsen. Åtgärdsförslag togs fram och en del är sjösatta såsom kontaktpersoner till 
de föreningar som saknar representant i förbundsstyrelsen och förbundsordförande åker runt 
och planerar att träffa alla föreningsstyrelser. Vi efterfrågar nu ett förslag till hur 
transparensen från föreningsstyrelserna till förbundsstyrelsen kan se ut eftersom det i 
dialogprojektet var tydligt att transparensen skulle vara båda vägar. 

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska: 
I samverkan med föreningsstyrelserna ta fram förslag hur transparensen från 
föreningsstyrelserna till förbundsstyrelsen kan se ut. 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka olika former för hur 

transparensen från föreningsstyrelsen till förbundsstyrelsen kan se ut. 

att  uppdraget genomförs i samverkan med föreningsstyrelserna. 

att  ta fram ett förslag till kongressen 2018. 
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Motionssvar Motion 5 - Transparens föreningarna och 
förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionären anser att öppenheten från branschföreningarnas sida gentemot 
förbundsstyrelsen bör stärkas, motionären påpekar att det i Dialogprojektet betonades att 
öppenhet ska gälla från båda håll. Som ett resultat av Dialogprojektet har ett 
kontaktpersonsystem införts och en utökad dialog mellan förbundsordförande Annika Elias 
och föreningsstyrelserna har initierats.  

Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om att det är av vikt att fortsätta arbetet för en 
ökad öppenhet.  En rad av de åtgärder som föreslogs som ett resultat av Dialogprojektet är 
nu på väg att genomföras, redan nu ser vi en utveckling mot en stärkt tillit mellan 
förbundsstyrelsen och branschföreningarna vilket är mycket positivt. Det är även av vikt att 
detta arbete fortskrider. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
 

att bifalla motionen 
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