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Motion 1 

Insparade kostnader för kommuner och regioner/landsting  

De flesta föreningar och distrikt arrangerar flera anpassade ”gympor” i form av vattengympa, 

stationsgympa, handgympa, fotgympa mm. Även paraffinbad med efterföljande handgympa till 

sina medlemmar. 

Detta gör vi eftersom flera regioner, landsting och kommuner inte tillhandahåller detta på grund 

av besparingsskäl. Vi har också läst i Reumatikervärlden om hur flera kommuner stänger 

rehabbasänger och detta medför säkert ökade kostnader för sjukvården, men kommunen 

sparade pengar på Landstingets bekostnad. 

Eftersom vi reumatiker mår bättre av fysisk aktivitet så ordnar vi i möjligaste mån dessa 

aktiviteter för våra medlemmar. 

Då 2018 är valår till riskdag, kommun och landsting skulle det vara bra för oss som arrangerar 

denna typ av verksamheter för våra medlemmar att få kunskap om hur mycket pengar som vi 

sparar åt regioner, kommuner och landsting. 

Vi föreslår att förbundsstämman beslutar: 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett nyckeltal till oss för att användas i 

valrörelsen och för att informera politikerna om hur mycket pengar vi sparar åt 

kommun, region och landsting genom att arrangera dessa aktiviteter. 

Visby den 11 november 2017 

Reumatikerdistriktet Gotland 

Eva Gardell 

Reumatikerdistriktet Gotland styrelse beslutade anta motionen och sända den vidare till 

årsstämman. 

Visby den 6 december 

Reumatikerdistriktet Gotland 

Pia Dyvander Johansson 

Sekreterare  

Årsstämman beslutade anta motionen samt att den sänds vidare till förbundsstämman 

Göran Löfqvist 

Ordförande  
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1 

Förbundsstyrelsens föredragande: Elin Hoffner  

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att ”gympor” och fysisk aktivitet i olika former är 

mycket viktigt för reumatiker. Forskning visar att fysisk aktivitet både ökar funktionsförmågan 

och minskar sjukdomsbesvären.   

Precis som motionären säger så prioriterar kommunerna annat, patientens behov och 

rättigheter ställs mot ekonomiska mål. Det leder till ökade kostnader för samhället i stort och 

ökade besvär för människor med reumatisk sjukdom. Vi får även signaler från medlemmar om 

att det är svårare att få möjlighet till klimatvård än tidigare, i en del landsting har det inte vart 

möjligt på många år. Ofta sägs anledningarna vara att man tror att biologiska läkemedel gjort 

att rehabilitering inte längre behövs. Det är fel. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på saken att det behövs en rejäl satsning för att 

uppmärksamma politiker på alla nivåer om hur viktigt det är med fysisk aktivitet för reumatiker. 

Därför har förbundsstyrelsen valt att göra frågan till Reumatikerförbundets valfråga 2018. 

Förbundet driver frågan på flera nivåer, här är våra förslag för att fler ska få tillgång till fysisk 

aktivitet: 

- Inför ett statligt nationellt rehabiliteringsstöd som kommuner och landsting kan söka för 

att kunna möta det behov som finns. 

- Inrätta en rehabiliteringskoordinator i varje landsting/region. 
Rehabiliteringskoordinatorn fungerar som en samordnare inom sjukvården och 

gentemot andra berörda aktörer. Syftet är att förbättra koordineringen av insatser för att 

nå en hög effektivitet och förhindra onödigt långa ledtider och perioder av passiv väntan 
för patienten.  

- Inrätta en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, i alla landets kommuner. 

säkerställer att patienterna har tillgång till personcentrerade hälsofrämjande, 
förebyggande och rehabiliterande insatser av god kvalitet. 

  

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att nyckeltal är ett mycket bra sätt att illustrera 

hur mycket pengar som kan sparas åt samhället genom att satsa olika rehabiliteringsaktiviteter, 

men det kommer inte att vara möjligt att ta fram inför valet 2018. På längre sikt skulle det vara 

bra att anlita en hälsoekonom för att undersöka möjligheten till att ta fram nyckeltal. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motionen besvarad  
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Motion 2 

Förslag på att vid landets Hälsocentraler införa Reumatikersköterska 

Reumatikerföreningen i Kalix har erfarenhet av lång väntetid innan reumatolog tar emot 

patienter med olika reumatisk diagnos. Det kan även vara svårt för de med långvarig diagnos att 

få återbesökstid. Vi i Norrbotten har ofta långa resor till Sunderby sjukhus, där våra specialister 

på reumatiska sjukdomar finns. Vilket även drabbar många i vårt avlånga land. Om vi ser 

exempelvis hur bra en diabetessköterska fungerar för de med diabetes, kan även en 

Reumatikersköterska vara lösningen för många av våra medlemmar samt de ”nysjuka”.  En 

Reumatikersköterska avlastar även Reumatologer samt läkare vid hälsocentralerna. Sköterskan 

kan även fungera som en länk till Reumatolog/läkare. Det skulle även kunna innebära en 

förkortning av eventuell sjukskrivning för patienten. Alltså en kostnadsbesparing för Regionerna 

samt ett steg mot vår vision om ett bättre liv för alla med reumatisk diagnos.  

Reumatikerföreningen i Kalix föreslår att förbundsstämman tar beslut om 

att tillsammans med Reumatikerdistrikten/föreningarna arbetar för att införa 

Reumatikersköterska vid hälsocentralerna  

att framföra till Reumatikerklinikerna våra krav.  

 

Reumatikerföreningen i Kalix 

Lisette Eriksson 

Ordförande 

 

Representantskapsmötet 20180325 

Beslöt att: 

- Tillstyrka motionen i sin helhet 

- Sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma. 

 

Kjell Nyholm 

Ordförande 

Reumatikerdistriktet Norrbotten   
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2 

Förbundsstyrelsens föredragande: Lars Cöster  

Förbundsstyrelsen delar motionärens synpunkt att sjukvården behöver bli bättre när det gäller 

långa väntetider och möjlighet till återbesök. Att införa en reumatikersköterska vid varje 

hälsocentral är ett sätt av att avlasta och också ett sätt att förbättra omhändertagandet av 

patienterna. Ett problem är att det inte finns tillräckligt många reumatikersköterskor för att det 

ska vara möjligt.  

Reumatikerförbundet kommer under våren 2018 att lämna synpunkter till Socialstyrelsensens 

revidering av de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Vi kommer bland annat 

att lyfta att det finns ett behov av interprofessionella team på hälsocentralerna. På så sätt får 

patienten tillgång till en flera olika professioner, som fysioterapeut, dietist, kurator med flera. 

Ett annat sätt för att förbättra för patienterna är att införa certifierade vårdcentraler, där 

personalen arbetar i team som till exempel består av specialutbildade läkare, sjuksköterskor 

och sjukgymnaster. Det kan också finnas dietister, kuratorer eller arbetsterapeuter knutna till 

teamet.  

Utredningen God och nära vård – en gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53) som är ett 

första steg i regeringens avsedda omstrukturering för hälso- och sjukvården ger flera förslag för 

hur vården ska bli mer tillgänglig. Ett förslag är att vården kompletteras med tekniska lösningar, 

så att patienten via dator eller mobiltelefon kan få kontakt med vården oavsett var hon befinner 

sig. Det görs till exempel i Västerbottens län. Under våren 2018 träffade vi Anna Nergårdh, som 

leder utredningen. Vi framförde bland annat de synpunkter som motionären lyfter i motionen, 

om långa väntetider och svårt att få tid för återbesök.  

Ytterligare ett par möjligheter är att begära att reumatolog besöker vårdcentralen 

(reumatologkonsult) varannan månad för att bedöma oklara patienter. Det blir också en 

lärandesituation för distriktsläkaren.  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen.  
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Motion 3  

Rehabiliteringsplatser     

Motion till Reumatikerförbundets förbundsstämma 2018                                              

Anette Nyman, RiG 

Många av våra medlemmar i reumatikerföreningarna är så kallade fattigpensionärer, med låga 

pensioner och höga kostnader på grund av funktionshinder. Det medför för den enskilda 

människan ett sämre vardagligt liv, både vad gäller sjukdom och livskvalitet. Ojämlikheten har 

under senare år ökat och det har blivit ännu svårare att få det dagliga sjukdomslivet att gå ihop. 

Yrkande: 

Att Reumatikerförbundet ska (gärna tillsammans med andra funktionsrättsföreningar) 

-arbeta fortsättningsvis för att rehabplatser inte dras in, visa i förebyggande syfte nyttan av    

rehab. Visa att inneliggande vård ger bättre effekt än dagrehab. 

Reumatikerdistriktet i Göteborg föreslår förbundsstämman att besluta 

Att arbeta för att rehabplatser inte dras in 

 

Göteborg 22 mars 2018 

REUMATIKERDISTRIKTET I GÖTEBORG 

för styrelsen 

 

 

Mona Eriksson 

 

Motionen antogs med tillstyrkande av Reumatikerdistriktet i Göteborg 

Distriktsstämma/årsmöte den 21 mars 2018 att tillsända till Reumatikerförbundet 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3 

Förbundsstyrelsens föredragande: Suzanne Ahlkvist 

Förbundsstyrelsen delar motionärens synpunkt att det behövs en rejäl satsning för att 

uppmärksamma politiker på alla nivåer om hur viktigt det är med fysisk aktivitet/rehabilitering 

för reumatiker. Därför har förbundsstyrelsen valt att arbeta särskilt med frågan genom att göra 

den till Reumatikerförbundets valfråga 2018. Förbundet driver frågan på flera nivåer, det här är 

våra förslag för att fler ska få tillgång till rehabilitering: 

 

- Inför ett statligt nationellt rehabiliteringsstöd som kommuner och landsting kan söka för 

att kunna möta det behov som finns. 

- Inrätta en rehabiliteringskoordinator i varje landsting/region. 
Rehabiliteringskoordinatorn fungerar som en samordnare inom sjukvården och 

gentemot andra berörda aktörer. Syftet är att förbättra koordineringen av insatser för att 

nå en hög effektivitet och förhindra onödigt långa väntetider och perioder av passiv 

väntan för patienten.  
- Inrätta en Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, i alla landets kommuner.  MAR 

säkerställer att de som är inskrivna i hemsjukvården har tillgång till personcentrerade, 

förebyggande och rehabiliterande insatser. 

Genom att satsa på rehabiliteringskoordinatorer och medicinskt ansvariga rehabiliterare 

kommer fler patienter få tillgång till rehabilitering. Ett tips till motionären är att skriva till de 

lokala politikerna i regionen för att uppmärksamma dem på problemet. Förbundskansliet 

hjälper gärna till med en sådan skrivelse. 

När det gäller att visa att rehabilitering i form av inneliggande vård ger bättre effekt än 

dagrehabilitering, så finns det idag ingen evidens för att det är så. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionens attsats samt 

att bifalla distriktets tilläggsattsats.  
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Motion 4 

Jämlik vård  

Motion till Reumatikerförbundets förbundsstämma 2018 

                       

Anette Nyman, RiG 

Rehabilitering 

Reumatikerförbundet har aviserat att 2018 års tema ska vara rehabilitering. 

Som kroniskt sjuk är man i stort behov av rehabilitering, både i närområdet, regionalt och 

utomlands. Olika behov för olika slags diagnos. Under senare år har landstingen gjort s.k. 

besparingar på rehabiliteringsområdet. Man har infört dagrehab, dragit ner antal platser på 

rehab anläggningar, både i Sverige och utomlands. Vissa landsting praktiserar numera ” Vård i 

annat EU land” och den vården söks via Försäkringskassan. Vi var många som trodde vården då 

skulle bli mer likvärdig i hela landet men det har visat sig inte bli fallet. Landstingen beslutar 

fortfarande, men patienter får ligga ute med pengar långa perioder. Förfarandet har blivit en 

ojämlikhetsfråga då inte alla har råd med det. 

Yrkande: 

Att Reumatikerförbundet aktivt arbetar för en förändring, gärna tillsammans med andra 

funktionsrättsföreningar, angående rehabfrågor så att vården blir jämlik över hela landet. 

___________________________________________________________________________ 

Reumatikerdistriktet i Göteborg föreslår förbundsstämman att besluta 

Att arbeta för jämlik vård över hela landet 

 

Göteborg 26 mars 2018 

REUMATIKERDISTRIKTET I GÖTEBORG 

för styrelsen 

 

 
Mona Eriksson 

 

 
Motionen antogs med tillstyrkande av Reumatikerdistriktet i Göteborg  

Distriktsstämma/årsmöte den 21 mars 2018 att tillsända till Reumatikerförbundet 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4 

Förbundsstyrelsens föredragande: Suzanne Ahlkvist  

Förbundsstyrelsen delar motionärens synpunkt att det behövs en rejäl satsning för att 

uppmärksamma politiker på alla nivåer om hur viktigt det är med rehabilitering för reumatiker. 

Därför har man valt att arbeta särskilt med frågan genom att göra den till Reumatikerförbundets 

valfråga 2018. Förbundet driver frågan på flera nivåer, det här är våra förslag för att fler ska få 

tillgång till rehabilitering: 

 

- Inför ett statligt nationellt rehabiliteringsstöd som kommuner och landsting kan söka för 

att kunna möta det behov som finns. 

- Inrätta en rehabiliteringskoordinator i varje landsting/region. 
Rehabiliteringskoordinatorn fungerar som en samordnare inom sjukvården och 

gentemot andra berörda aktörer (för personer som är sjukskrivna eller riskerar att bli det 

EMs kommentar). Syftet är att förbättra koordineringen av insatser för att nå en hög 

effektivitet och förhindra onödigt långa väntetider och perioder av passiv väntan för 
patienten.  

- Inrätta en Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, i alla landets kommuner. 

säkerställer att patienterna (som är inskrivna i hemsjukvården, EMs kommentar) har 
tillgång till. 

 

Reumatikerförbundet jobbar ständigt för en jämlik rehabilitering och vård, precis som 
motionären säger så är det en mycket viktig fråga som kommer att vara i fokus även framöver.    

 

När det gäller frågan om ”Vård i annat EU-land” kommer vi att lyfta den i Försäkringskassans 

funktionshinderråd där Reumatikerförbundet har en representant med.  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motionen.  
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Motion 5 

Förbundspolitiskt program  

Reumatikerförbundet har i dag inga av stämman fastlagda intressepolitiska åsikter utan det är i 
huvudsak förbundsstyrelsens ansvar. Det är en olycklig ordning då man som potentiell medlem 

inte vet vad förbundet står för eller att de förtroendevalda har en inriktning fastlagd av högsta 

beslutande organ.  

Förbundet skulle kunna med ett intressepolitiskt program ha ett bättre redskap i vårt arbete 

mot vår vision: Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Dessutom 

skulle föreningar, distrikt och förbundsstyrelsen kunna få ett större inflytande i svensk 
samhällsdebatt om vi fastslog på vilket sätt vi ska jobba de närmaste åren och medlemmarna 

skulle ha ett ramverk när de själva representerar förbundet. 

Ett arbete med ett intressepolitiskt program behöver gott om tid och därför föreslår vi att en 

arbetsgrupp tillsätts under 2018 för att ett förslag ska kunna tas fram, hinna vara på remiss till 

varje förening och distrikt samt antas senast 2021.  

 

Reumatikerföreningen Stockholm yrkar därför: 

 
att Reumatikerdistriktet Stockholms representantskap antar denna motion i sin helhet 

 

att denna motion skickas vidare till Reumatikerförbundets stämma, med följande att- 
 satser: 

att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp som till stämman 2020/2021 har i uppgift att 

föreslå ett förbundspolitiskt program. 

att  det intressepolitiska programmet går i remiss till alla föreningar och distrikt i god 
tid före stämman 2020/2021 så att programmet blir hela förbundets och att så 

många medlemmar som möjligt känner att de har påverkat vad förbundet ska 

jobba med framöver.  

 

 

Caroline Liljegren 
Ordförande 

Stockholms förening  
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Motionssvar angående förbundspolitiskt program  

 
Distriktsstyrelsens förslag till beslut  

 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årsmötet 

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma.  

 

 

Distriktsstämman 2018-03-22 beslöt att 

- tillstyrka motionen i sin helhet  

- motionen sänds vidare till förbundsstämman 

 

 

Johan A Degerheim, Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5 

Förbundsstyrelsens föredragande: Lotta Håkansson 

Förbundsstyrelsen välkomnar förslaget, ett mycket bra förslag. En arbetsgrupp som består av 

representanter från distrikt och föreningar, förbundsstyrelsen och kansliet kommer att bildas 

för att ringa in vilka frågor som är viktiga för Reumatikerförbundet att driva. Ett antal träffar 

planeras, en före sommaren och en eller två under hösten 2018. Förslaget till intressepolitiskt 

program kommer att skickas ut på remiss till distrikt och föreningar. Arbetat är redan påbörjat, 

och till skillnad från motionären siktar vi på att förslaget ska kunna beslutas av stämman 2019.  

Att tillsammans bestämma vilka frågor som vi ska driva de närmaste åren är ett sätt att skapa 

delaktighet och engagemang, oavsett om man är aktiv på förbunds- distrikts- eller 

föreningsnivå. Det ger förbundet möjlighet att ta tillvara våra medlemmars kunskaper och 

erfarenheter. De områden som vi bevakar är många, som till exempel vård, arbetsliv och 

socialförsäkring. Ju mer samstämmig organisationen är, ju större möjligheter har vi att påverka 

och nå framgång i de frågor som är viktiga för oss. 

  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motionen.  
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Motion 6 

Större del av medlemsavgiften till föreningarna 

 

Vi anser att de ekonomiska förutsättningarna för föreningarna behöver stärkas. 

 
Verksamheten för medlemmarna arrangeras i föreningarna och allt ökar i pris t.ex. föreläsare, 

underhållare, förtäring och lokalhyror. 

 
Det har blivit allt svårare att engagera medlemmar till styrelseuppdrag och som funktionärer vid 

medlemsmöten.  

 
Många föreningar har inte råd att anställa personal och hyra kanslier, utan arbetet får göras 

hemma av styrelsemedlemmar. De ersättningar vi kan betala ut täcker inte alla deras kostnader 

för kontorsmaterial, telefon, datakostnader m.m. 

 
Vi yrkar därför 

 

 att Reumatikerförbundet omgående omfördelar medlemsavgifterna, så att Föreningarna 
får en större andel av dessa. 

 

Repskapsmötet 2018-03-10 

Enligt uppdrag 

 

Agneta Fredriksson - Edin  

Reumatikerdistriktet Västernorrland 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6 

Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Håkansson 

Motionären yrkar att Reumatikerförbundet omgående omfördelar medlemsavgifterna så att 

föreningarna får en större andel av dessa.  

Reumatikerdistriktet Västernorrland har tidigare motionerat om omfördelning av 

medlemsavgifterna. Det resulterade i att en utredning gjordes som presenterades på 

förbundsstämman 2015. Då konstaterades det att föreningarnas och distriktens ekonomiska 

förutsättningar ser olika ut i landet. Utredningen visade att det samlade kapitalet i föreningar 

och distrikt uppgick till nära 61 miljoner kronor och de samlade intäkterna till 38 miljoner 

kronor. Förbundsstämmorna har sedan dess beslutat att medlemsavgiften och fördelningen 

mellan förening, distrikt och förbund ska vara oförändrad. 

Medlemsavgiften har inte ändrats sedan 2008. Av avgiften för ett enpersonshushåll får 

föreningen 98 kr, distriktet 57 kr och förbundet 95 kr.  

De viktigaste inkomstkällorna för föreningar och distrikt är bidrag från kommuner och 

landsting/regioner, medlemsavgifter, lotterier och gåvor. Vi kunde konstatera i samband med 

att utredningen gjordes att anslagen från kommuner, landsting och stat inte höjts och 

förbundsstyrelsen lyfte fram att det är viktigt att det bedrivs ett opinionsarbete för att anslagen 

höjs.  

Förbundets ger ett brett ekonomiskt stöd till föreningar och distrikt. Distrikten kan söka bidrag 

till patientskolverksamheten och till reskostnader i anslutning till dem. Föreningar och distrikt 

kan söka verksamhetsbidrag för aktiviteter som syftar till att kompetensutveckla 

förtroendevalda och för medlemsvärvande insatser. Bidrag kan sökas vid 

organisationsjubileum. Förbundet står även för den årliga medlems- och serviceavgiften till 

KFO, arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen 

välfärd och civilsamhälle, för de föreningar och distrikt som har anställd personal. 

Förtroendevalda och anställda medverkar kostnadsfritt vid distriktens kurser och konferenser. I 

år får föreningar och distrikt ett extra stöd i och med att den nya grafiska profilen lanserats. 

Förbundsstyrelsen ser också över möjligheterna att ta fram ett enhetligt ekonomiskt system för 

hela organisationen. 

Förbundsstyrelsen menar att det är viktigt att alla organisationsled tar ansvar för sin 

ekonomiska hushållning och bedriver ett opinionsarbete för att stärka anslagen till 

funktionshindersorganisationerna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen. 
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Motion 7 

Utbildning av artros- och smärtinformatörer 

Motion till Reumatikerdistriktet Halland gällande utbildning av artros/smärtinformatörer. 

 

Med bakgrund av att det har gått lång tid sedan många av våra informatörer fick sin utbildning 

och det har gått lite slentrian i det man framför i artros/smärtskolorna vill vi att utbildningen av 

informatörer förnyas och att fler utbildas. Mycket har också hänt rent medicinskt/fysiologiskt 

som informatörerna inte är uppdaterade på. Många av våra informatörer är till åren komna och 

nya och yngre kommer att behövas. 

Vi föreslår  

Att fler artos/smärtskoleutbildningar genomförs, fördelade över landet så att det inte blir för 

långa resor.  

Att utbildningarna även ska ha program för befintliga informatörer för att inspirera och 

uppdatera dem. 

Att Reumatikerdistriktet Halland vidarebefordrar motionen till Reumatikerförbundets 

årsstämma. 

 

Varberg 2017-12-07 

Reumatikerföreningen Varberg  

På styrelsens vägnar: 

Margaretha Antonsson                  Margareta Kranshammar 

 

Halmstad 2018-02-28 

Reumatikerdistriktet Hallands styrelse tillstyrker motionen. 

  

Varberg 2018-03-25 

Reumatikerdistriktets representantskap tillstyrker motionen 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7 

Förbundsstyrelsens föredragande: Gunilla Göran 

Motionen tar upp en central fråga för patientskoleverksamheten, nämligen informatörernas 

utbildning och stimulans att fortsätta. Motionen tar också upp det viktiga i att det ständigt 

behöver fyllas på nya informatörer. 

Tillsammans med distriktens samordnare för patientskolorna ser Reumatikerförbundet över hur 

vi på bästa sätt kan förbättra patientskoleverksamheten och räknar med att det syns redan 

under innevarande år. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motionen. 
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Motion 8 
E-postservice från förbundet  

Undertecknad som varit web-ansvarig några år för Reumatikerföreningen Norrtälje har tvingats 

konstatera att det fungerar dåligt med e-post för både vår egen och för andra föreningar. Jag 

hade visst hopp att lösa det genom den lokala handikapporganisationen men då jag inte är 

datoransvarig för alla nära 20 föreningarna och den styrelsen är för tafflig i datorvärlden har jag 

gett upp. 

Flera lokala föreningar har personliga adresser kopplade till ordföranden. Jag provade att göra 

en g-mail-adress men när jag såg hur personlig en sådan adress var lät jag bli. Samma sak med 

Hotmail. Jag vill heller inte upplåta min personliga adress till en sådan funktion. På 

verksamhetsberättelser och info-blad borde finnas en adress som är beständig över tid. 

Den logiska lösningen med ett starkt nationellt förbund är att Reumatikerförbundet delar ut 

adresser till varje lokal förening. Exempelvis skulle vi få adressen: 

norrtalje@reumatikerforbundet.org. Den adressen skulle användas till att länka över mail till 

aktuell ordförande. Administration görs av webbansvarig lokalt och/eller på distrikt/förbund 

och den åtgärd som behövs är att efter senaste årsmöte se till att posten länkas till aktuell 

ordförande. 

Förbundet har redan e-post för distrikts- och förbundsfunktionärer. Föreslagen service blir 

stärkande för föreningen. Det är inte roligt att säga på årsmötet att vi fortfarande inte har någon 

email-adress. 

 

Kule Palmstierna  

Vice ordförande  

Norrtälje förening  

Motionssvar angående e-postservice från förbundet  

 

 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut  

 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årsmötet 

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma.  

 

Distriktsstämman 2018-03-22 beslöt att 

- tillstyrka motionen i sin helhet  

mailto:norrtalje@reumatikerforbundet.org
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- motionen sänds vidare till förbundsstämman 

 

Distriktsstämman beslöt att slå ihop motion 1 och 7.  

 

Johan A Degerheim, Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
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Motion 9 

E-postadresser till föreningarna 

Med tanke på den höga omsättning vi har gällande förtroendevalda och då framförallt 

ordförande vore det mycket praktiskt, och torde förenkla en hel del för föreningarna, om 

Förbundet kan tillhandahålla E-postadresser till de olika föreningarna.  På samma sätt som 

förbundet har en E-postadress till sin personal. T ex skulle Danderyd Täby Vallentuna få adress 

dtv@reumatikerförbundet.org. På detta vis behöver vi inte oroa oss för E-post som ”kommer 

bort” om någon av en eller annan anledning avslutar sin funktion. Eftersom förbundet äger 

adressen finns posten alltid tillgänglig för den som tar över. 

Distriktsstyrelsen yrkar därför: 

att  Reumatikerförbundet ser över möjligheten att tillhandahålla E-postadresser till 

föreningarna  

För distriktet  

Ingvor Thorén 

Kassör  

 

Motionssvar angående e-postadresser till föreningar  

 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årsmötet 

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma. 

 

 

Distriktsstämman 2018-03-22 beslöt att 

- tillstyrka motionen i sin helhet  

- motionen sänds vidare till förbundsstämman 

 

Distriktsstämman beslöt att slå ihop motion 1 och 7.  

 

 

Johan A Degerheim, Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 

 

mailto:dtv@reumatikerförbundet.org
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 8 och 9 

Förbundsstyrelsens föredragande: Ritva Elg 

Motionärerna föreslår att Reumatikerförbundet ska tillhandahålla e-postadresser till distrikt och 
föreningar.  

 

I samband med lanseringen av den nya grafiska profilen 2018 fattade förbundsstyrelsen beslutet 

att byta den dåvarande huvuddomänen reumatikerforbundet.org till reumatiker.se. Samtidigt 
fattades beslutet att Reumatikerförbundet ska tillhandahålla e-postadresser till distrikt och 

föreningar med syftet att förenkla kommunikationen, och göra den mer proffsig.  

 
Arbetet med att skapa och dela ut de nya adresserna påbörjas under våren 2018. 

 

De nya e-postadresserna kommer dels att vara rollbaserade, men individuella e-postadresser 

kommer också att erbjudas alla förtroendevalda samt personer med uppdrag i 

reumatikerförbundet. Adresserna som tillhandahålls från Reumatikerförbundet är kopplade till 

uppdraget och arbetet inom organisationen, och ska inte förväxlas med en privat e-postadress. 

På samma sätt som en traditionell arbetsrelaterad e-postadress ägs av arbetsgivaren, ägs 
samtliga reumatiker.se-adresser av Reumatikerförbundet, som därför att äger rätten att stänga 

ner en e-postadress om en person avslutar samtliga uppdrag i Reumatikerförbundet.  
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motionerna besvarade. 
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Motion 10  

Tillgänglighetsanpassad ny webbplats (Distriktsstyrelsen)  

Den nuvarande hemsidan brister i tillgänglighet det enda som finns är möjligheten att ändra i 

grad på texten. På Reumatikerförbundets stämma 2017 antogs en motion om hörselanpassad 

hemsida.  

Arbetet med en ny webbplats pågår och beräknas vara klart våren 2018. Distriktsstyrelsen har 

ställt frågor till förbundet om ytterligare tillgänglighetsanpassningar som till exempel talsyntes 

möjligheter, dvs uppläst text och lättläst text. Distriktet ser det som en möjlighet alternativt 

självklarhet att nya hemsidan ska funka för personer med funktionsvariationer. Och för personer 

som föredrar att läsa lättläst text, vilket enligt beräkningar är cirka 20 procent av Sveriges 

befolkning.  

 

För distriktet  

Bitte Wallin 

Ledamot   

 

Distriktsstyrelsen yrkar därför: 

att Reumatikerdistriktet i Stockholm på årsmötet tillstyrker motionen i sin helhet  

att  sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma  

att  det tillsätts en arbetsgrupp som arbetar med att öka tillgängligheten i förbundet 

 

Motionssvar angående tillgänglighetsanpassad ny webbplats 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årsmötet  

att  tillstyrka motionen i sin helhet  

att  sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma  

 

Distriktsstämman 2018-03-22 beslöt att 

- tillstyrka motionen i sin helhet  

- motionen sänds vidare till förbundsstämman 

 

Johan A Degerheim, Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 10 

Förbundsstyrelsens föredragande: Gunilla Göran 

Motionären tar upp något viktigt, nämligen att göra Reumatikerförbundets hemsida tillgänglig. 
 

I den nya strukturen för Reumatikerförbundets hemsida är hela organisationen samlad under en 

och samma domän, reumatiker.se. Tillgänglighetsanpassning kräver både teknisk kompetens, 

teknisk utveckling, språklig kompetens samt framtagande av rutiner för hur informationen på 
hemsidan ska förvaltas så att den fortsatt har hög tillgänglighet efter det initiala arbetet.  

 

Ett arbete ska påbörjas med att se över tillgängligheten. Tillsammans med specialister med rätt 
teknisk kompetens bör man identifiera hur Reumatikerförbundet på bästa sätt, och mest 

kostnadseffektivt kan göra hemsidan tillgänglig. 

 

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att representanter från distrikt och föreningar bör 

finnas representerade i arbetet, och anser att en referensgrupp bör utses. 

 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utse en referensgrupp 

 

att i övrigt anse motionen besvarad.  
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Motion 11 

Förslag till avslag av stadgekommitténs förslag angående § 6.2 

Vänersborg torsdag den 18 januari 2018 

Till 

Representantskapsmötet för Reumatikerdistriktet Älvsborg 

och 

Reumatikerförbundets Förbundsstämma den 2018-06-2,3, 

Motion angående Förbundsstyrelsens stadgekommittés förslag till ändring av tillägg § 6:2. 

Stadgekommittén vill ändra den i dag nuvarande texten: 

”Ordinarie förbundsstämma sammanträder en gång om året efter kallelse av förbundsstyrelsen. 

Ordinarie förbundsstämma hålls före juni månads utgång” 

Till den nya versionen: 

”Ordinarie förbundsstämma sammanträder en gång vartannat år efter kallelse av 

förbundsstyrelsen. Ordinarie förbundsstämma hålls före juni månads utgång” 

Reumatikerdistriktet Älvsborg anser inte att denna ändring blir till det bättre. Dessutom 

kommer revisionsberättelsers, verksamhetsberättelse godkännande ligga ett år efter 

verksamhetsåret, vilket inte är bra. 

Reumatikerdistriktet Älvsborg föreslår  

Reumatikerdistriktet Älvsborg Representantskapsmötet 

och 

Reumatikerförbundets Förbundsstämma den 2018-06-2,3, besluta 

 

Att avslå stadgekommitténs förslag, om stämma vartannat år, på grund av de         

 orsaker, som tidigare har nämnds. 

 

Att ha kvar den nuvarande ordning, med stämma varje år.  

 

Reumatikerdistriktet Älvsborg Vänersborg     torsdag den 18 januari 2018 

Roland Henriksson 

Stämmoombud 2017 – 2018 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 11 

Förbundsstyrelsens föredragande: Tommy Olsson  

Förbundsstyrelsens förslag om tvååriga stämmoperioder bygger på att beslut har fattats om en 

långsiktig verksamhetsplan som beslutats på en förbundsstämma samt en årlig aktivitetsplan 

som beslutas av förbundsstyrelsen. Dessa dokument ska vara styrande för förbundets totala 

verksamhet. Att därför som nu ha förbundsstämma varje år påverkar marginellt inriktningen och 

blir i huvudsak enbart en genomgång av det gångna verksamhetsåret samt ett fåtal motioner. 

 

Att övergå till tvååriga stämmoperioder påverkar inte revisorernas skyldighet att årligen 

revidera verksamheten. Statsbidragsgivaren d v s Socialstyrelsen har inga invändningar mot en 

tvåårig stämmoperiod under förutsättning att förbundet följer lag och förordning vad avser 

ekonomisk hantering och övrig redovisning. 

 

Ytterligare skäl som talar för tvååriga stämmoperioder är att kanslipersonalen kan ägna större 

tid till verksamhets och genomförandefrågor i stället för administrativa insatser före och efter en 

stämma. Förbundsstämman kostar ca 1,5 miljoner kronor att genomföra. Det innebär att 

förbundet vartannat år skulle kunna satsa dessa resurser på andra utåtriktade aktiviteter som 

betydligt fler medlemmar skulle kunna delta i än de ombud som nu träffas varje år. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen.  
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Motion 12 

Stadgeändring dagordning årsmöte/distriktsstämma/förbundsstämma 

Reumatikerföreningen Stockholm vill att Reumatikerförbundet ska bli bättre på att redogöra 

hur vi arbetar med antagna motioner, på alla nivåer. Vi i föreningen har infört en punkt på 

årsmötet där vi redovisar hur styrelsen jobbat med de motioner som antogs på årsmötet innan, 

och det har uppskattats av medlemmar.  

Detta är något som vi tror att hela förbundet skulle vinna på att ha – så att inga medlemmar 

känner att deras motioner glöms eller göms bort.  

 
Reumatikerföreningen Stockholm yrkar därför: 

 

att Reumatikerdistriktet Stockholms representantskap antar denna motion i sin helhet 

 

att denna motion skickas vidare till Reumatikerförbundets stämma, med följande att- 

 satser: 

att en ny punkt som heter ”Rapport från föregående års antagna motioner” läggs till i 

dagordningen för förbundsstämma § 6.7, ny punkt 16 och distriktets 

representantskap och föreningens årsmöte § 12, ny punkt 14. 

Caroline Liljegren 

Ordförande 
Stockholms förening  

Motionssvar angående stadgeändring dagordning 

årsmöte/distriktsstämma/förbundsstämma  

 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut 

 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årsmötet 

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma.  

Distriktsstämman 2018-03-22 beslöt att 

- tillstyrka motionen i sin helhet  

- motionen sänds vidare till förbundsstämman 

 

Johan A Degerheim, Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 12 

Förbundsstyrelsens föredragande: Tommy Olsson 

Förbundsstämman behandlar och rapporterar varje gång föregående förbundsstämmas beslut. 

Stadgarna och stadgarnas förslag till dagordning är ett minimikrav och det är fritt fram att lägga 

till punkter på dagordningarna, denna möjlighet finns på förbundsstämma likväl 

representantskap/årsmöte. Därför anser förbundsstyrelsen att en stadgeändring i detta fall ej är 

nödvändig. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen.  
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Motion 13 

Stadgeändring två års mandatperioder i förbundsstyrelsen 

Reumatikerförbundet har idag fyra år långa mandatperioder för förbundsstyrelsen. Fyra år är en 
lång tid när man har en kronisk sjukdom. Är man dessutom ung känns fyra år mycket långt. Med 

studier/arbete/familj har många unga svårt att ta på sig ett uppdrag som sträcker sig över fyra 

år.  

 

När man ser idag och bakåt i backspegeln är medelåldern ganska hög i förbundsstyrelsen. Vi vill 

se fler yngre personer engagera sig i förbundsstyrelsen. Dels så ökar det jämställdheten men det 
ger även en naturlig återväxt.  

 

Många ungdomsorganisationer har mandatperioder som är två år långa. Klarar de av det så 

borde även Reumatikerförbundet göra det. 

Därför vill vi att det införs kortare mandatperioder i förbundsstyrelsen, på två år. Så att fler, 

speciellt yngre vill/vågar kandidera till förbundsstyrelsen.  

 
Reumatikerföreningen Stockholm yrkar därför: 

 

att Reumatikerdistriktet Stockholms representantskap antar denna motion i sin helhet 
 

att denna motion skickas vidare till Reumatikerförbundets stämma, med följande att- 

 satser: 

att § 6.7 punkt 11 ändras till: Arvoden och ersättningar, vart annat år ska arvode och 

ersättningar behandlas. (samma år som vak av ny förbundsstyrelse) 

§ 6.7 punkt 13 ändras till: Vart annat år ska följande val ske: 

 

 
Caroline Liljegren 

Ordförande  

Stockholms förening  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 30 

Motionssvar angående stadgeändring, två års mandatperioder i förbundsstyrelsen  

 

 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut  
 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årsmötet 

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma.  

 

 

Distriktsstämman 2018-03-22 beslöt att 

- tillstyrka motionen i sin helhet  

- motionen sänds vidare till förbundsstämman 

 

 

Johan A Degerheim, Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 13 

Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Håkansson 

Förbundsstyrelsen delar motionärens mening att det är eftersträvansvärt att engagera fler yngre 

personer i förbundsstyrelsen. Det kräver dock sannolikt andra insatser och lösningar än två-

åriga mandatperioder. 

Ett arbete i förbundsstyrelsen kräver en lång tid, längre än två år, för att till fullo sätta sig in i den 

komplexa verksamheten som förbundsstyrelsen råder över, med bland annat ett eget bolag, 

flera stiftelser och fonder samt en omfattande ekonomisk omsättning. Samtidigt är förbundet 

och förbundsstyrelsen väl medvetna om att mycket kan hända i ens privatliv under fyra år, 

gammal såväl som ung, så därför kan en ledamot välja att avgå innan sin mandatperiod är över. 

I det nya förslaget till stadgar finns därför fyllnadsval till förbundsstyrelsen med som en stående 

punkt på förbundsstämmans dagordning. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen.  
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Motion 14 

Närvarorätt på distriktsstämma 

Till Danderyd/Täby/Vallentunas årsmöte angående närvarorätt på Reumatikerdistriktet 

stämma (Danderyd/Täby/Vallentuna)  

Vi har idag möjlighet att välja ombud från våra lokala föreningar till distriktsstämman. 

Det är bra att vi har en fördelning som ger representation från alla. 

Vi har många medlemmar runt om i länet som gör en stor ideell insats för att vår verksamhet ska 

fungera. Det är basen i vår verksamhet. Utan medlemmar inget distrikt eller förbund. 

För att stärka vår demokratiska process och ökat engagemang är det en självklarhet att alla 

medlemmar ska ha närvarorätt på våra distriktsstämmor. 

 

Distriktsstyrelsen ska ha möjlighet att själva ta ställning till hur de på bästa möjliga sätt ska 

informera om tid och plats. Dagens olika möjligheter är många. Vi har hemsida, Kontakten och 

gruppmail, mm. Handlingar kan finnas att tillgå digitalt. För planeringens skull kan man ha 

obligatorisk anmälan. 

Undertecknade föreslår 

att Distriktsstyrelsen får i uppgift att ge alla medlemmar möjlighet till närvarorätt  på 

våra distriktsstämmor i Stockholms län. 

att skicka vidare motionen till förbundsstämman för behandling i syfte att förtydliga i 

nya stadgar. 

 

Annica Nordgren 

Danderyd Täby Vallentuna Reumatikerförening   

 

Danderyd Täby Vallentuna Reumatikerförenings styrelse har beslutat att bifalla motionen och 

skicka vidare till Reumatikerdistriktets årsstämma 
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Motionssvar angående närvarorätt på Reumatikerdistriktet stämma   

 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut 

 

I § 10.5 står att Representantskapet består av valda ombud från reumatikerföreningarna. Antalet 

ombud är reglerat och beror på föreningens storlek. Det står vidare att ”revisorer, styrelsens 

ersättare och adjungerade har rätt att närvara och har yttranderätt”. Detta är representativ 

demokrati d.v.s. föreningarnas ombud företräder resp. föreningsmedlemmar. Motioner kan via 

föreningarna skickas till distriktet.  

   Distriktet tolkar det som att det vore stadgebrott att låta personer utanför den kretsen både 

närvara och framför allt ha yttranderätt på en distriktsstämma, såvida man inte är adjungerad 

till mötet. I så fall behöver stadgarna, som gäller för hela Reumatikerförbundet ändras, vilket 

görs via motioner till förbundsstämman.  

   Att inte veta antalet närvarande personer vid årsmötet medför även praktiska svårigheter t ex 

att boka lokal (antalet lokaler, som rymmer fler än 100 personer är begränsat samt en 

kostnadsfråga), förtäring mm. Det kan även vara svårt t ex vid omröstningar – vem är 

röstberättigad eller ej?  

 

 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årsmötet 

att                anse motionen besvarad  

att               avslå motionen i sin helhet  

 

 

Distriktsstämman 2018-03-22 beslöt att 

- att avslå motionen i sin helhet   

 

 

Johan A Degerheim, Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 14 

Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Håkansson  

Reumatikerdistriktens representantskap består av ett representativt urval av medlemmarna, 

utsedd på Reumatikerföreningarnas respektive årsmöte. Det utgör distriktets högsta beslutande 

organ. Likt andra demokratiska församlingar finns det inga formella hinder i våra stadgar att 

gäster och andra personer kan närvara som åhörare på distriktens representantskap, dock är 

det en fråga som är upp till varje enskilt Reumatikerdistrikt att ta ställning till då det finns en rad 

praktiska hänsyn som måste tas. Dessa hänsyn är bland annat vilken typ av lokal som skall 

bokas och användas för att kunna inrymma alla repskapsombud samt tänkta gäster och 

åhörare. För stora distrikt med många medlemmar kan det bli en omöjlig och gravt ekonomiskt 

betungade uppgift om alla medlemmar har en stadgeenlig närvarorätt. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen.  
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Motion 15 

Yttranderätt på distriktsstämma  

Till Danderyd/Täby/Vallentunas årsmöte angående yttranderätt på Reumatikerdistriktet 

stämma (Danderyd/Täby/Vallentuna)  

Vi har idag möjlighet att välja ombud från våra lokala föreningar till distriktsstämma. 

Det är bra att vi har en fördelning som ger representation från alla. 

Vi har många medlemmar som gör en stor ideell insats för att vår verksamhet ska fungera. Det är 

basen i vår verksamhet. Utan medlemmar inget distrikt eller förbund. 

För att stärka vår demokratiska process och ökat engagemang är det en självklarhet att alla 

medlemmar ska ha närvarorätt och yttranderätt på våra distriktsstämmor, men endast ombud 

rösträtt. Dagens stadgar paragraf 10.5 ger möjlighet till tolkning och i nya förslaget finns inte 

denna text med. Vi anser att detta bör tydliggöras i de nya stadgarna och därmed ge möjlighet 

till alla medlemmar att delta. 

 

Distriktsstyrelserna ska ha möjlighet att själva ta ställning till hur de på bästa möjliga sätt ska 

informera om tid och plats. Dagens olika möjligheter är många. Vi har hemsida, Kontakten och 

gruppmail, mm. Handlingar kan finnas att tillgå digitalt. För planeringens skull kan man ha 

obligatorisk anmälan. 

Undertecknade föreslår 

att sända denna motion vidare till Förbundsstämman i syfte att ändra i stadgarna 

 och ge möjlighet till yttranderätt för alla medlemmar på våra distriktsstämmor. 

 

Annica Nordgren 

Danderyd Täby Vallentuna Reumatikerförening    

 

Danderyd Täby Vallentuna Reumatikerförenings styrelse har beslutat att bifalla motionen och 

skicka vidare till Reumatikerdistriktets årsstämma  
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Motionssvar angående yttranderätt på Reumatikerdistriktet stämma   

 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut 

I § 10.5 står att Representantskapet består av valda ombud från reumatikerföreningarna. Antalet 

ombud är reglerat och beror på föreningens storlek. Det står vidare att ”revisorer, styrelsens 

ersättare och adjungerade har rätt att närvara och har yttranderätt”. Detta är representativ 

demokrati d.v.s. föreningarnas ombud företräder resp. föreningsmedlemmar. Motioner kan via 

föreningarna skickas till distriktet.  

  Distriktet tolkar det som att det vore stadgebrott att låta personer utanför den kretsen både 

närvara och framför allt ha yttranderätt på en distriktsstämma, såvida man inte är adjungerad 

till mötet. I så fall behöver stadgarna, som gäller för hela Reumatikerförbundet ändras, vilket 

görs via motioner till förbundsstämman.  

   Att inte veta antalet närvarande personer vid årsmötet medför även praktiska svårigheter t ex 

att boka lokal (antalet lokaler, som rymmer fler än 100 personer är begränsat samt en 

kostnadsfråga), förtäring mm. Det kan även vara svårt t ex vid omröstningar – vem är 

röstberättigad eller ej?  

 

 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årsmötet  

 

att                     anse motionen besvarad  

att avslå motionen i sin helhet  

 

 

Distriktsstämman 2018-03-22 beslöt att 

- avslå motionen i sin helhet  

 

Johan A Degerheim, Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 15 

Förbundsstyrelsens föredragande: Pia Lennberg 

Varje distrikt har möjlighet att besluta om andra än ombud, styrelse och revisorer ska ges 

yttranderätt på representantskapet. Ett sådant beslut kan endast fattas på det aktuella 

representantskapet och kan inte gälla nästkommande. Distriktens representantskap består av 

valda ombud från föreningarna och har yttrande, förslags och rösträtt. Därtill har 

distriktsstyrelse också rösträtt i samtliga frågor förutom fråga om ansvarsfrihet. Revisorerna har 

yttrande och förslagsrätt. Den eller de som styrelsen beslutat adjungera som föredragande har 

yttranderätt. Frågan om yttranderätt för annan måste därför ställas under proposition och 

beslutas. 

Att fastställa alla medlemmars yttranderätt på representantskapsmötena riskerar att urholka 

representantskapets demokratiska tydlighet och mandat att fatta beslut. Debatten om 

sakfrågorna skulle kunna påverkas av ett antal deltagare med yttranderätt. Dessa kan inte heller 

i en förlängning ställas till svars för besluten på samma sätt som ombud och övriga 

röstberättigade. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen.  

 


