STYRELSENS FÖRSLAG
LEDARNAS DEMOKRATISKA STRUKTURER

Ledarnas demokratiska strukturer
Bakgrund/beskrivning
Ledarna har sedan lång tid tillbaka haft fyraåriga kongressperioder. Kongressen 2010 beslutade
att ge aktiva medlemmar, föreningar, klubbar och föreningsavdelningar möjlighet att även
motionera direkt till förbundsstyrelsen och till representantskapen som äger rum de år Ledarna
inte anordnar kongress. Det har av medlemmar framförts att detta uppfattats som lite oklart då
det inte vid alla tillfällen gick att motionera om alla frågor.
Enligt Ledarnas stadgar ska varje förening vid representantskap och kongress representeras av
ordföranden samt ett antal ombud baserat på antal medlemmar i föreningen. Det innebär att
mycket små föreningar premieras då de trots få medlemmar (ett par hundra personer) ändå
representeras med två ombud.
Föreningarna är självständiga enheter och ska så vara. Dock har medlemmar påpekat behovet
av att föreningar bidrar till ett mervärde och att intäkterna kommer medlemmarna till godo. Det
är inte acceptabelt att föreningar samlar pengar på hög.
Kortare kongressperioder
Mot bakgrund av den alltmer föränderliga världen och att medlemmar oftare får nya uppdrag så
föreslår förbundsstyrelsen att kongressperioderna blir tvååriga. För kontinuitetens skull
föreslås dock att personval sker vart fjärde år. Förhoppningen är att två-åriga kongressperioder
även leder till bättre dynamik i arbetet.
Mandatfördelningen
Den nuvarande mandatfördelningen har uppfattats som orättvis då den gynnar små föreningar,
föreningar som oftast är att betrakta som alltför små för att fullfölja sitt ansvar gentemot sina
medlemmar. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen en rak mandatfördelning som innebär att
föreningar få ett ombud per påbörjat tusental medlemmar.
Föreningarnas ekonomi
För att säkerställa att föreningarnas intäkter används till verksamhet som är att betrakta som
medlemsnytta så har förbundsstyrelsen i sitt stadgeförslag beslutat att i grundstadgar för
föreningar införa en text som reglerar att föreningarna under sin mandatperiod använder sina
intäkter till branschspecifik medlemsverksamhet. Intäkterna ska komma föreningens
medlemmar här och nu till godo. Dock kan vissa undantag göras, till exempel för att spara till
ett större evenemang. Den föreslagna stadgeändringen blir även ett viktigt verktyg för
revisorerna då de granskar och följer upp sina föreningar.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
bifalla förbundsstyrelsens förslag om att övergår till två-åriga kongressperioder.
att

bifalla förbundsstyrelsen förslag om att föreningarna i kongressen representeras
av ett ombud per påbörjat 1000-tal medlemmar.

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag om att i stadgarna reglera att föreningarnas
intäkter används till medlemsverksamheter som är branschspecifika.
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