Motion 9
Förbättrad kontinuitet i förbundsstyrelsen
Inlämnad av:
Byggcheferna

Förening:
Byggcheferna

Bakgrund:
Ledamöter till förbundsstyrelsen väljs på kongressen var fjärde år. Senast blev det många
nya ledamöter i FS som medförde att erfarenhetsöverföringen inte blev optimal

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska:
När vi nu har kongress vart annat år har vi möjlighet att välja fyra ledamöter vid varje
kongress. Det skulle ge en bättre kontinuitet i styrelsearbetet genom att överlämningen
mellan mandatperioderna blir enklare eftersom det förmodligen blir färre nya ledamöter.
Fördelarna med saxade mandat kan inte nog poängteras. Det handlar framför allt om att hela
styrelsen inte omprövas samtidigt utan en kontinuitet uppnås som gagnar verksamheten. Det
blir lättare att sätta in de nya i verksamheten eftersom minst halva styrkan är kvar efter varje
val. Det blir också val på varje kongress, vilket är vitaliserande i sig och möjligheten till
fyllnadsval, om så skulle behövas, blir betydligt enklare.
Övergången till saxade val av ledamöter görs 2018 och då väljs hälften av ledamöterna på
två år. Fortsättningsvis väljs ledamöter på fyra år. Ordförande, förste och andre vice
ordförande väljs också på fyra år. 2018 väljs ordförande på fyra år, förste och andre vice
ordförande på två respektive fyra år.
Valutskottets arbete blir med detta förslag mer kontinuerligt och väljas på samma sätt. Ett
bättre namn på valutskottet blir då valberedningen.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
•
•
•

•

Till förbundsstyrelsen väljs varje kongress fyra ledamöter på fyra år. Övergången görs
nästa kongress 2018, då fyra ledamöter väljs på två år.
Ordförande och andre vice ordförande väljs på fyra år nästa kongress 2018, då väljs
förste vice ordförande på två år för att 2020 väljas på fyra år.
Valutskottets ledamöter väljs på fyra år. Övergången görs 2016 då fyra ledamöter
väljs på två år och fyra på fyra år. Ordförande väljs på fyra år. 2018 väljs fyra
ledamöter på fyra år.
Valutskottet byter namn till valberedningen.
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Motionssvar motion 9 - Förbättrad kontinuitet i
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären pekar på fördelarna med saxade val, nämligen att halva
förbundsstyrelsen väljs vartannat år. Mandatperioden för den enskilde förblir
oförändrad, det vill säga fyra år.
Det är viktigt i alla organisationer att man vågar ompröva sina arbetsformer. Tiderna
ändras och det som varit väl fungerande kan snabbt bli ett hinder i verksamheten.
När det gäller arbetet inom Ledarnas förbundsstyrelse, är det viktigt att betrakta
uppdraget, innan man tar ställning till den lämpligaste hanteringen vid val av
ledamöter.
Ledarnas förbundsstyrelse har i huvudsak tre uppdrag:
•

Att styra verksamheten så att kansliets arbete präglas av kongressens beslut
och inriktning. Ansvara för hela Ledarnas demokratiska organisation.

•

Att följa upp och kontrollera att kansliets arbete följer uppställda mål, att
ekonomin sköts och att medlemmarna är nöjda.

•

Att utveckla Ledarnas strategiska arbete. Ansvara för vårt deltagande i
samhällsdebatt och opinionsbildning. Utveckla vår förbundspolitik i enlighet
med kongressens beslut och förändringar i vår omvärld.

I dessa tre områden ingår ansvar för vårt medlemslöfte till mer än 90.000 medlemmar
om stöd och utveckling i chefskapet och i anställningen.
Styrelsen har därutöver det yttersta ansvaret för en ekonomi med ett kapital på över
en miljard, flera fastigheter med hyresgäster, två helägda och ett delägt kommersiellt
bolag, samt över 200 medarbetare i hela koncernen.
Sammantaget är det således inte ett lättöverskådligt eller litet uppdrag att vara
ledamot i Ledarnas förbundsstyrelse. Många frågor är dessutom sådana att de löper
över flera år.
När en ny styrelse väljs krävs en omfattande utbildningsinsats för att samtliga
styrelseledamöter ska kunna delta i styrelsens diskussioner och beslut fullt ut. Denna
introduktion sker parallellt med det vanliga styrelsearbetet. En rimlig bedömning är att
detta tar 6-8 månader.
Därefter kan styrelsen arbeta som en samlad grupp med välinformerade ledamöter
den återstående mandatperioden. Och en kunnig styrelse är en stark styrelse.
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Motionären föreslår att Ledarna i fortsättningen skall ha val till förbundsstyrelsen på
varje kongress, dvs. vartannat år. Detta innebär ständigt nya och oerfarna ledamöter
i styrelsen, med risk för att mycken tid måste ägnas till kontinuerlig utbildning,
information och grupputveckling.
Risken, som motionären pekar på, för att hela styrelsen skulle bytas vart fjärde år
motsägs av verkligheten. Vid de senaste fyra valen har 4-6 ledamöter bytts ut varje
gång. Några ledamöter stannar i flera mandatperioder och andra bara i en. Såväl
kontinuitet som förnyelse fungerar således väl med nuvarande valsystem.
Förbundsstyrelsen anser att införandet av saxade val vore en olycklig utveckling av
Ledarnas demokrati som kan leda till en försvagad styrelse med sämre
förutsättningar till självständiga och välgrundade beslut.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att kongressen beslutar
att

avslå motionen.
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