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Motion 11 

Ändring av Ledarnas stadgar 
 
Inlämnad av: 
Ledarna inom Transport och Logistik, Styrelsen 

Förening: 
Ledarna inom Transport och Logistik, Styrelsen 

 
Bakgrund: 
Då vi i dagens samhälle lever med allt snabbare kommunikationsvägar och med en vilja att 
enkelt kunna påverka den organisation, förening, sammanslagning, företag, avdelning man 
som individ valt att tillhöra. 

Därför vill vi inom branschföreningen Transport och Logistik som representerar 
demokratiorganisationen för ca 3000 medlemmar inom Ledarna se en rakare väg till beslut 
Ledarnas stadgar och visar här utdrag ur förbundsstadgarna gällande vår demokrati som 
föreslås förändras:     

§1    Namn och ändamål 

1.2   3 stycket 1 meningen: Ledarna är en medlemsorganisation. 

§7    Ledarnas Demokratiska organisation 

Ledarnas representativa demokratiska utgår från medlemmarna och består av 

•    Föreningar 

•    Kongress samt 

•    Förbundsstyrelse 

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska: 
För att uppnå vårt mål att tillse att våra medlemmar får en enkel väg till beslutspåverkan 
yrkar vi följande ändring i förbundsdagarna. 

§3    Kongress 

8.5    Beslutsordning 

Mom 4    Kongressen skall vart fjärde år. 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
Att:    Förbundsstyrelsen består av samtliga föreningsordföranden inom Ledarnas 
branschföreningar. 
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Att:    Kongressen väljer: Förbundsordförande förste och andre vice ordförande. Bland 
förbundsstyrelsen övriga ledamöter väljer suppleanter för vice ordföranden. 

Att:    Här utöver utser Ledarnas personal genom sin organisation en styrelse representant 
bland de anställda. Representanten måste vara medlem i Ledarna. 
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Motionssvar motion 11 - Ändring av Ledarnas stadgar 
Förbundsstyrelsens yttrande 
 

Motionären föreslår en stadgeändring som ska reglera förbundsstyrelsens sammansättning. 
Enligt förslaget bör förbundsstyrelsen bestå av samtliga föreningsordföranden plus en 
förbundsordförande och vice ordförande samt en representant från Ledarnas personal. 

Ledarna består idag av sjutton branschföreningar. Motionärens förslag innebär att 
förbundsstyrelsen kraftigt skulle öka i omfång, från tolv personer till 20 personer. En så pass 
stor styrelse skulle bli väldigt otymplig och det är dessutom oklart på vilket sätt den skulle 
leda till rakare väg till beslut och därmed stärka demokratin. Det bör även understrykas att 
valda ledamöter i förbundsstyrelsen representerar samtliga medlemmar och hela Ledarna 
och inte specifikt sin egen förening. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
 

att avslå motionen 
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