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Motion 7 

Förtydligande av medlemskap för studerande 
 

Inlämnad av: 

Ledarna inom Energi & Teknik 
 
Förening: 

Ledarna inom Energi & Teknik 
 
Bakgrund: 
Med tanke på minskningen av medlemsantalet som dels beror på pensionsavgångar och 
dels ett sjunkande intresse av föreningsverksamhet bland yngre så bör medlemskapet för 
studerande förtydligas. 
 
Utöver det sjunkande medlemsantalet minskar även intresset för förtroendemannauppdraget, 
därför bör vi intensifiera rekryteringen och varför inte till den yngre kategorin? 
 
Att bli medlem i Ledarna som student är idag ingen självklarhet mycket beroende på att 
ledarskap/chefsrollen inte är tydlig i de olika utbildningarna. Exempelvis inom universiteten 
finns idag inga tydliga managementutbildningar utan man hänvisas främst till den bransch 
som man vill utvecklas inom.  
Det kan jämföras med hur säkert är det att man blir chef i och med civilingenjörsexamen. 
Däremot kan det individuella målet vara chefskapet. 
 
Inom Energi & Teknik saknar vi tydligenhet i hur vi kan rekrytera via 
studerandemedlemskapet, vilka utbildningar som kan vara som grund för ett medlemskap. 
Det gör det svårt för oss att veta var och hur vi kan rikta vårt arbete. 
Vi ser även det svårt att rekrytera när det inte framgår vilken medlemsavgift en studerande 
betalar för och vad som händer efter utbildningen.  
 
Vad vi vet är att det finns samma frågeställning inom andra branscher. Vi har inte råd att 
missa nästa generations chefer/ledare. 
 

 
Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
 

att  förtydliga vad medlemskapet innebär, dvs vad som kan  
 generera ett medlemskap. 
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att  paketera ett medlemskapsprogram, där Ledarnas   
 utbildningar och kurser presenteras. 
 
att  förtydliga vad som gäller efter avslutade studier och   
 innan vägen till arbetslivet och cheftjänsten blir klar. 
 
att  kongressen utser en grupp, gärna med deltagare ur   
 olika branscher, som tar fram underlag för   
 studerandemedlemskap inom gällande    
 föreningsstadgar och dess ramar. 
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Motionssvar 
 
Motion 7 
Förtydligande av medlemskap för studerande 

 
Förbundsstyrelsens yttrande 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att vi inte har råd att missa nästa generations 
chefer/ledare. 

Ledarna har ökat medlemsantalet från som lägst drygt 57 000 medlemmar år 2000 till 
dagens drygt 93 000. Ökningen är i princip uteslutande yrkesverksamma chefer. Vi har under 
samma period gjort satsningar på att profilera oss mot studerande utan att nå någon större 
framgång. Orsaken till det är precis som motionären pekar på att de flesta utbildningar leder 
till chefsyrke först senare i karriären, vilket också innebär att det är mer naturligt att gå med i 
mer yrkes-/utbildnings nära förbund.  

Under senare år har vi märkt ett ökande intresse för Ledarna från personer som har siktet 
inställt på ett framtida chefsuppdrag. Oftast personer som redan är yrkes-verksamma men 
också en del studerande på såväl högskola som andra utbildningar. Vår bild är att detta är 
personer i alla åldrar och inom alla sektorer och branscher. Att möta detta intresse är en 
möjlighet för oss att tidigt nå blivande chefer med erbjudande och samtidigt kunna bygga upp 
en naturlig rekryteringskanal till Ledarna.   

Ledarnas viktigaste framgångsfaktor är chefsfokus. Att vi är tydliga i vilka vi är och 
representerar, behåller chefsfokus och är noga med vilka vi rekryterar är helt avgörande för 
vår framgång. Att utveckla ett medlemskap inom ramarna för Ledarna skulle innebära att vi 
gör avkall på vår tydligaste framgångsfaktor, enbart för chefer.  

Styrelsen ser därför att det är viktigt att hitta nya former för delaktighet för dessa grupper 
vilka inte riskerar att störa Ledarnas chefsfokus, samtidigt som vi tar tillvara möjligheter att nå 
dessa grupper för framtida medlemskap. 

Styrelsen förslår därför att kansliorganisationen ges i uppdrag att ta fram förslag på hur 
Ledarna kan möta dessa behov och samtidigt ta tillvara de möjligheter det ger utan att 
påverka Ledarnas chefsfokus och återkomma med förslag till kongressen 2020. 

 

 

 



  
 Sida 4 av 4 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att: 
att  bifalla att-sats 1 

att  bifalla att-sats 2 

att bifalla att-sats 3 

att  anse att-sats 4 besvarad 
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