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Motion 10 

Förbättrad process kring bildande av nya föreningar inom 
Ledarna 
 

Inlämnad av: 

Ledarna inom Privat Tjänstesektor 
 

Förening: 

Ledarna inom Privat Tjänstesektor 
 

Bakgrund: 

Ledarna är en organisation med ca 90 000 medlemmar. Dessa medlemmar är fördelade på 
olika branschföreningar för att få bättre utbud inom sitt verksamhetsområde. Idag finns det 
18 branschföreningar vars storlek och aktiviteter varierar stort. Flera föreningar är aktiva och 
stort utbud med aktiveter planerade varje år för sina medlemmar. 
Möjligheten att kunna skapa nya branschföreningar för att matcha medlemmarnas intressen 
är ett måste för att Ledarna ska klara av att vara agila och uppfattas som en aktuell partner i 
yrkeslivet.  Föreningen i sig skapar möjligheter för medlemmen att verka demokratiskt, väcka 
frågor och bedriva opinion inom frågor som är mest aktuella inom sin bransch. 
 
En ny förening skall bidra med ytterligare medlemsnytta. Den ska också ha en 
genomarbetad motivering till varför man vill bilda en ny förening.  
Ifall bildandet av nya föreningar ska kunna ske mellan kongresser och stämmor, krävs det ett 
stort fokus på samordning och samklang mellan FS och föreningsstyrelserna och för att 
befintliga föreningar inte ska fråntas sina aktuella medlemsvärden måste en bättre process 
kring bildandet av föreningar tas fram. Även om FS idag beslutar om bildandet av nya 
föreningar är det inte rimligt att förbundsstyrelsen kan ensidigt besluta om dess verk ställning 
och lansering utan vidare samordning. 
 
En befintlig förening har sin verksamhet finansierad av föreningsavgiften och all verksamhet 
bygger på den ekonomiska bas varje förening har. Verksamhetsplanen är beslutad på 
stämman året före och likaså budgeten. Föreningsstyrelsen har ett ekonomiskt ansvar och 
ett ansvar att genomföra verksamhetsplanen. Det är därför en risk när nya föreningar bildas. 
En befintlig förening ska inte behöva avboka, reducera sitt program för att det ska vara en 
snabb fördelning av medlemsintäkterna.  En större splittring av en förening kan skapa stora 
problem under pågående verksamhetsår, i synnerhet om det i samband med detta överförs 
stora delar av medlemsbasen. 
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Förutom den ekonomiska problematiken finns även sakfrågorna som tas fram och bearbetas 
under verksamhetsåret. Sakfrågor som ofta är beslutade på föreningens stämma och där det 
finns en förväntan på resultat från medlemmarna. Vissa av dessa sakfrågor bedrivs tematiskt 
och återfinns under verksamhetsårets olika aktiviteter.  
Genom en alltför snabb och påskyndad process skadas det arbetet som en förening lagt ned 
för att bedriva opinion etc. Genom en alltför snabb och påskyndad process förändras den 
budget som en förening lagt som bas för sin verksamhet och tvingar till förändringar och 
beslut om nya åtgärder.  
 
En ny förening kan även behöva kunskapsöverföring från tidigare styrelser inom opinion och 
aktuella aktiviteter eftersom många sakfrågor redan varit under diskussion och flera 
aktiviteter kanske redan nått ett visst stadie i planeringen. Det kan bli ett bra startskott för en 
ny förening. 
 
Dock är inte syftet att nya föreningen ska behandlas styvmoderligt! 
 

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska: 

Skapa nya föreningar i samråd med berörda föreningar för att undvika omtag på flera 
aktiviteter mitt under verksamhetsår. Bildandet av föreningen skall ha en tydlig avsikt som 
gagnar medlemmar på ett sätt som inte återfinns i nuvarande föreningsstruktur.  
 
Det ska förstärka medlemsnyttan. 
 
Bilda en interimsstyrelse baserad på nya och befintliga styrelsemedlemmar (alltså från gamla 
föreningen) för att få nytta av kunskapsöverföring. Vänta in medlemsförflyttning tills berörda 
föreningars verksamhetsår är klart eller om tidigare vänta tills föreningarna ger klartecken 
 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
 

att  kongressen beslutar om bildandet av nya föreningar 
  
att  nybildandet av föreningar görs i samverkan med berörda föreningar  
 
att  nya föreningen består av en interimsstyrelse baserad på nya ledamöter och 
 representanter från ”gamla föreningen” tills kongress tar formellt beslut. 
 
att  man väntar med överflyttning medlem/tillgångar när bokslutet är klart hos 
 berörd förening. 
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Motionssvar 

 
Motion 10  
 

Förbättrad process kring bildandet av nya föreningar inom 
Ledarna 

 
Förbundsstyrelsens yttrande 
Motion 10 handlar om utveckling av Ledarnas demokratiska struktur.  

Ledarna har en unik form för sin demokratiska organisation, i det att de branschföreningar 
som representerar medlemmar inom en viss bransch eller sektor av arbetsmarknaden, är 
självständiga enheter med en långtgående frihet att själva utforma sin verksamhet. Detta är 
positivt eftersom det skapar engagemang bland de förtroendevalda och ger möjlighet att 
tillgodose olika medlemsgruppers önskemål och behov 

Alla medlemmar inom Ledarna är i första hand medlemmar i förbundet, som ansvarar för 
medlemsservice och vårt åtagande knutet till arbetslivet. Medlemmen väljer enligt Ledarnas 
stadgar därefter själv vilken förening man vill tillhöra. 

Branschföreningarnas ansvar är att representera medlemsgruppen i förbundets interna 
demokrati och att addera till medlemsnyttan genom att driva branschspecifika frågor i 
avtalsarbete, opinionsarbete eller medlemsaktiviteter. Varje branschförening har därför, av 
naturliga skäl, i första hand kunskap om sin egen medlemsgrupp och dess behov. 

För att säkerställa att alla medlemmar ges samma förutsättningar till branschgemenskap 
beslöt kongressen 2010 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillse att Ledarnas 
demokratiska organisation löpande utvecklas och att medlemmarna kan organiseras i 
”ändamålsenliga föreningar”. Ändamålsenligheten pekar mot en rad faktorer, i första hand att 
så många medlemmar som möjligt ska kunna känna igen sin egen bransch i en förening. 
Men även frågor som att en förening blir alltför liten för att kunna upprätthålla en meningsfull 
verksamhet, eller för stor för att vara tydlig, kan adresseras.  

Sedan 2010 har en mängd förändringar inom demokratin ägt rum. Föreningar har lämnat, 
lagt ner, slagits samman, knoppats av eller nybildats. Allt med syftet att tillgodose 
medlemmarnas behov av just ”ändamålsenliga” föreningar. Ibland har initiativet kommit från 
en eller flera föreningar, ibland har styrelsen kommit med föreslag. 

Det är helt naturligt att dessa processer är mer eller mindre svåra. Att helt lägga ner en 
förening kan vara en väldigt smärtsam process för engagerade förtroendevalda, men även 
att se en del av föreningsmedlemmarna gå till en annan förening kan vara problematiskt, då 
det innebär ett minskat ekonomiskt underlag för verksamheten och ibland även ett minskat 
område för föreningens arbete. Av de skälen är det nödvändigt att förbundsstyrelsen, som  
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har det övergripande ansvaret och kunskap om förbundets alla delar, har mandat att 
genomföra förändringar i och utveckling av föreningsstrukturen, givetvis i nära samverkan 
med befintliga föreningar. 

Motionären föreslår att beslut om förändringar i föreningsstrukturen ska flyttas till 
kongressen. Ledarna har kongress vartannat år och det är förbundsstyrelsens uppfattning att 
vi måste vara betydligt mer snabbfotade än så för att möta medlemmarnas önskemål om en 
förening som passar dem. En levande, stark demokrati är avgörande för Ledarnas framtida 
tillväxt och konkurrensförmåga. Att utveckla demokratin bör vara ett ständigt pågående 
arbete och är en angelägenhet för såväl branschföreningarna som för förbundsstyrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
att      avslå att-sats ett 
 
att      bifalla att-sats två 
 
att      bifalla att-sats tre, med innebörden att kongressen godkänner enligt 
 nuvarande stadgar och att den första ordinarie föreningsstämman ägt rum 

att      avslå att-sats fyra 
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