
  
 Sida 1 av 3 

    
 

 

Motion 15 

Medlemskap i CEC 
 

Inlämnad av: 

Lars Bergqvist 
 
 
Bakgrund: 

Genom Byggchefernas försorg har motioner ställts till Kongressen vid ett flertal tillfällen 
(2006 och 2010). Innebörden i dessa motioner har varit ett ifrågasättande av nyttan med 
medlemskapet. Det är förknippat med stora kostnader både för medlemsavgift samt med ett 
stort antal deltagare från Ledarna vid diverse tillfällen.  
 
Som medlem och förtroendevald har jag inte upplevt någon nytta för den enskilde 
medlemmen. Det har heller inte framkommit några större resultat i övrigt från denna 
verksamhet. Jag yrkar därför med en dåres envishet att frågan tas upp till prövning på nytt. 
 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 

att  resultat och kostnader redovisas på Kongressen. 
 
att  Kongressen prövar om vi ska begära utträde ur CEC. 
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Motionssvar 

 

Motion 15 

Medlemskap i CEC 
 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Sedan frågan sist var uppe för diskussion så har utvecklingen i Europa entydigt gått mot 
ökad globalisering, inom alla branscher. En stor del av Sveriges näringsliv är direkt kopplat 
till verksamhet i andra länder och under senare år har internationella företag även gjort 
inbrytningar inom offentlig sektors verksamhetsområden. För unga människor är det helt 
naturligt att under perioder studera och arbeta i andra länder. De internationella frågorna blir 
allt viktigare och Ledarna arbetar för att stärka detta arbete. Det blir även allt viktigare att 
bygga varumärket Ledarna internationellt, att finnas i europeiska sammanhang är en 
självklarhet år 2018. 

Kontakterna inom de europeiska organisationerna bidrar till rådgivning till medlemmar i 
Ledarna som funderar på att arbeta i ett annat europeiskt land och alltfler 
arbetsmarknadspolitiska frågor påverkas av beslut på EU-nivå.  Bland annat är Ledarna 
Sveriges representant i CEC European Managers, en europeisk sammanslutning för 
chefsorganisationer som representerar en miljon chefer och andra högre tjänstemän i EU-
länderna. CEC för en aktiv roll som en av parterna i den sociala dialogen inom EU och verkar 
därigenom för att chefers röster ska höras i arbetsmarknadspolitiken på EU-nivå. Under den 
förutvarande kongressperioden har två stora europeiska projekt avslutats, den ena på temat 
”Active Aging” och den andra med rubriken ”Promoting women in management”, två 
frågeområden som båda finns i Ledarnas förbundspolitiska plattform. Lärdomar ur dessa 
projekt har kommunicerats till medlemmar, företag och andra intressenter. Under 2016-2017 
förhandlade de sociala parterna och EU kommissionen fram ett ramavtal kring frågan om 
”Active aging”. Ledarnas chefekonom Anna Thoursie deltog i arbetet som CECs representant 
och lyckades, för första gången i historien, få in en skrivning om chefers betydelse för ett 
åldersmedvetet ledarskap i avtalet. 

Ledarnas internationella arbete drivs också genom flera sammanslutningar som 
representerar chefer på branschnivå.  Exempelvis FECCIA som tillvaratar europeiska 
chefers intressen inom kemibranschen Genom FECCIA driver Ledarna tillsammans med 
andra organisationer ett EU-finansierat LEONARDO-projekt med fokus på kvinnors 
förutsättningar att nå höga chefspositioner inom kemibranschen. Ledarna är medlem i Union 
of European Foresters med särskilt engagemang i det nordiska samarbetet. Ledarna är även 
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medlem i internationella, europeiska och nordiska transportarbetarfederationerna, även här 
är vi främst engagerade i det nordiska nätverket. Ledarna inom Kost & Näring deltar i flera 
internationella samarbeten och nätverk, på nordisk, europeisk och internationell nivå. Syftet 
med Ledarna inom Kost och Närings samarbeten är att öka kontakten och utbytet mellan 
medlemmar och kollegor internationellt och att på bred basis stärka utvecklingen av yrken 
inom kostområdet. Förbundsstyrelsen uppmuntrar denna typ av internationell samverkan och 
ser gärna att det sker inom fler branscher. 

Kostnader för Ledarnas medlemskap i CEC redovisas årligen i Ledarnas ekonomiska 
redovisning. Kostnaderna för 2017 var 700 000 kr varav 500 000 kr utgjorde 
medlemsavgifter. 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 

 

att  bifalla 1: a att satsen 

att avslå 2: a att-satsen 

 

Föreningsstyrelsens yttrande:  

Byggchefernas föreningsstyrelse ställer sig inte bakom motionen. 
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