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Motion 14 

Fler klubbar inom Ledarnas föreningar 
 

Inlämnad av: 
Avdelningsstyrelsen Mellansverige 

 
Förening: 
Teknik & Motor 

 
Bakgrund: 
Förbundet borde verka för att få fler klubbar inom de olika föreningarna. Detta för att bl.a. 
kunna rekrytera kompetenta personer till förbund, föreningar och avdelningar. Idag kan det 
vara problem att få kontakt med kompetenta personer beroende på att de inte finns i någon 
klubb eller annan organisation inom ledarna. Eftersom det idag är svårt med föryngring och 
att få kontakt med enskilda medlemmar, borde förbundet verka för att mer klubbar bildas. 

 
Jag/vi tycker därför att Ledarna ska: 
Därför tycker vi att Ledarna ska verka för att det bildas mer klubbar inom föreningarna. 

 
Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
Att verka för att det bildas fler klubbar ute i landet. 

Att ge ett uppstartsbidrag till alla nya klubbar exempelvis: Det som tillhandahålls av teknik & 
Motor. 

  



 

Motion_14_Fler klubbar inom Ledarnas föreningarII.docxSida 2 av 2 

 

Motionssvar motion 14 – Fler klubbar inom Ledarnas föreningar  
Förbundsstyrelsens yttrande 
 

Motionären anser att Ledarna borde verka för fler klubbar inom de olika föreningarna, bland 
annat för att ha en bättre rekryteringsbas till förtroendeuppdrag inom den demokratiska 
organisationen samt att verka för föryngringen inom förbundet.  

För att tydliggöra de organisatoriska skillnaderna mellan föreningar och klubbar kan nämnas 
att föreningen, å ena sidan, är en del av den demokratiska organisationen. Huvuduppdraget 
är att svara för medlemmarnas inflytande på Ledarnas representativa demokrati samt att 
bevaka och bilda opinion i bransch-, myndighets- och förvaltningsspecifika frågor och 
yrkesfrågor. Klubbar, å andra sidan, representerar och företräder Ledarna på arbetsplatsen, 
där huvuduppgiften är att ge service och stöd till medlemmen samt att representera Ledarna 
mot arbetsgivaren. Förhandlingsmandat ges av förbundsstyrelsen efter det att man 
certifierats som företrädare och organisatoriskt tillhör de lokala klubbarna 
kansliorganisationen. Klubbarna tillhör alltså inte föreningen.  

Som motionären har konstaterat så minskar klubbarna i antal. Idag finns klubbar med knappt 
400 verksamheter enligt kansliets register och knappt 11 000 medlemmar arbetar på ett 
arbetsställe där det finns en klubb registrerad. Möjligheten att välja företrädare utan att ha en 
klubb finns och idag är detta det klart dominerande uppdraget lokalt. Förbundsstyrelsen har 
under förra mandatperioden i projektet ”Framtidens företrädare” undersökt enskild medlems 
behov av klubb och lokal företrädare och konstaterat att behovet ser väldigt olika ut i olika 
branscher. På den lokala arbetsplatsen är det medlemmarna själva som bestämmer om de 
vill organisera sig i en klubb eller inte. I den undersökning vi gjorde i nämnda projekt, visade 
det sig att en stor andel medlemmar menar att de har inflytande på sin arbetsplats genom sitt 
chefsuppdrag och ser inte behov av vare sig klubb eller lokal företrädare. Vad medlemmen 
däremot efterfrågar är chefsnätverk och forum för erfarenhetsutbyte. Med detta i åtanke är 
det kanske inte så konstigt att antalet klubbar minskar.  

Dock kvarstår utmaningen med att få kontakt med kompetenta personer för framtida uppdrag 
i den demokratiska organisationen. Här behöver föreningarna, med stöd av kansliet, utveckla 
nya som gamla former för bransch- eller verksamhetsspecifika aktiviteter som kan leda till ett 
ökat intresse för det demokratiska arbetet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
 

att avslå motionen 
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