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Motion 13 

Få med nya medlemmar i lokala klubbarna 
 

Inlämnad av:  
Ledarklubbarna Lindab/ABB KAN 

Förening:  
Ledarna inom Teknik och Motor 

 

Bakgrund: 
Det har visat sig att det på större arbetsplatser finns de som är med i Ledarna utan att 
klubben vet om det. 

Dessa medlemmar har inte heller känt till att det finns en lokal klubb. 

Klubbordförande kan idag få ut lista på klubbmedlemmar på företaget – men där finns ju 
dessa ”nya” medlemmarna inte med.  

Information om att det finns en klubb på arbetsplatsen till den ”nya” medlemmen saknas 
också. 

 

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska: 
Ge meddelande till klubbordföranden om att det finns en ny potentiell klubbmedlem(ny i 
Ledarna eller bytt arbetsgivare). 

Alternativt att när man blir ny medlem eller byter arbetsgivare får information om, att det finns 
en klubb, och kontaktuppgifterna till ordföranden. 

 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
 

att Informera klubbordförande om att det finns en ny potentiell klubbmedlem 

att  medlem får information att det finns klubb på företaget 
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Motionssvar motion 13 – Få med nya medlemmar i lokala 
klubbar  
Förbundsstyrelsens yttrande 
 

På större arbetsplatser finns det medlemmar som är med i Ledarna utan att klubben vet om 
det. De har heller inte känt till att det finns en klubb. Klubbordföranden kan idag få ut en lista 
på klubbmedlemmar på företaget, men medlemmar som inte är med i klubben saknas på 
denna lista. 

Idag finns en rutin vid säljtillfället då säljaren informerar om att det finns en klubb på företaget 
och en förfrågan om denne vill bli medlem även i klubben. Medlemmen väljer själv om denne 
vill vara med i klubben eller inte – se Ledarnas stadgar § 5, mom. 3. Detta är en av 
anledningarna till att de som aktivt valt bort klubbmedlemskap inte finns med på listor – dock 
har de blivit informerade om att klubben finns. 

En annan orsak till att medlemmen inte är med på listan är om en medlem byter företag utan 
att meddela detta eller själv ändra i Ledarnas register. Om medlemmen inte aktivt valt bort 
medlemskap i klubben kommer namnet på medlemmen upp nästa gång ordföranden i 
klubben hämtar listor. Här bygger alltså den aktuella informationen om att medlemmen själv 
är aktiv och ändrar.  

Förbundsstyrelsen menar att med hänsyn till att medlemmen aktivt själv väljer att stå utanför 
klubben lämnas inte uppgifter om dessa medlemmar till klubben. Däremot anser 
förbundsstyrelsen att det är viktigt att medlemmen upplyses om de fördelar som ett 
klubbmedlemskap innebär vid inträde i Ledarna eller vid byte av arbetsgivare.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
 

att avslå första att-satsen 

att bifalla andra att-satsen. 
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