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MOTION 1 
Resestipendium vid medlemskurser 
arrangerade av Ledarna 
Inlämnad av: Ledarna inom Privat Tjänstesektor 
 
Förening: Ledarna inom Privat Tjänstesektor 
 
Bakgrund:  
Ledarna arrangerar en mängd relevanta kurser för sina medlemmar. Varje kurs 
hålls på omkring tre varierande platser runt om i Sverige. Gemensamt för samtliga i 
kursprogram hösten 2013 är att alla utom en hålls i eller i närheten av Stockholm. 
Detta har säkert sin naturliga förklaring i att där finns ett stort antal av Ledarnas 
medlemmar och att genom att hålla kurserna i Stockholm och Mellansverige 
möjliggör man för många att delta. 

För en stor del av medlemmarna i Ledarna betyder detta en stor kostnad för att 
delta. Förutom resekostnader också i vissa fall övernattningar då vissa kurser 
spänner över två dagar. Detta innebär dels att vi ofrivilligt menar att det är 
viktigare att tilltala chefer i Stockholmsområdet och att vi diskriminerar 
medlemmar som bor utanför Stockholmsområdet. Framför allt om man är verksam i 
norra delen av landet men även i viss mån i de södra delarna.  
 
Jag/vi tycker därför att ledarna ska:  
Ledarna inom Privat Tjänstesektor yrkar därför att Ledarna erbjuder ett 
resestipendium för de medlemmar som önskar delta på en av de förträffliga kurser 
som endast erbjuds i annan del av landet än de bor i. Resestipendiet ska i 
förekommande fall även täcka övernattningskostnader. 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:  
att Ledarna inför ett resestipendium som gör det möjligt, att söka ett 

resestipendier för de medlemmar som önskar delta i medlemskurs 
arrangerad av Ledarna och som erbjuds i en annan del av landet än de 
bor i  

att  Resestipendiet ska kunna ersätta hela eller delar av kostnader för 
medlemmars längre resor till närmaste ort, där den aktuella kursen 
hålls, samt övernattningskostnader i samband med flerdagars 
medlemskurser. 

Föreningen Ledarnas inom privat tjänstesektor ställer sig bakom motionärens 
förslag. 
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MOTION 1 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionärerna påpekar att merparten av Ledarnas utbildningar, kurser och 
seminarier hålls i storstadsregionerna. Motionärerna menar att det därför borde 
finnas ett stipendium för medlemmar utanför dessa regioner som skulle kunna 
utgöra en kostnadsersättning för resor, och i förekommande fall övernattning.  

Ledarnas utbildningsutbud utvecklas och förändras hela tiden. Den koncentration 
till storstäder som nu finns kommer bland annat av tidigare försök att lägga 
utbildningar på mindre orter i landet. Dessa försök har oftast resulterat i ett lågt 
intresse och inställda evenemang.  

Styrelsen delar dock motionärernas uppfattning att fler medlemmar borde erbjudas 
möjlighet att ta del av Ledarnas erbjudanden och produkter. Ledarna har i strävan 
efter detta valt att satsa på att digitalisera sitt utbud i så hög grad som möjligt. En 
fortsatt digitalisering innebär att bostadsorten blir mindre viktig.  

Ett system där medlemmar skulle kunna söka reseersättning på det sätt som 
motionärerna föreslår skulle ställa stora krav på den funktion som ska avgöra vem 
eller vilka som ska erhålla stipendier. Det skulle vara omöjligt för styrelsen eller 
kansliet att bedöma vilka som skulle få pengar. Vilka kriterier skulle gälla? Skulle 
föreningens ekonomi vägas in? Eller till och med medlemmens egen 
privatekonomi?  

Det finns i nuläget ingen möjlighet för Ledarna att finansiera medlemmars resor 
och logi på det sätt som motionärerna önskar. Och styrelsen menar att det vore fel 
väg att gå. Ledarna ska istället utveckla den digitala leveransen till medlemmarna, 
så att fler kan ta del av Ledarnas utbud och produkter.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
att  avslå motion 1. 


