Förbundsstyrelsens förslag nr 3
Ändrad förbundsmötesperiod
Bakgrund
Under förbundsmötet 2009 bifölls en motion från DHR Stockholms läns distrikt om
en anpassad organisation. En av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp arbetade
med att ta fram ett slutgiltigt förslag på en ny organisationsmodell till förbundsmötet
2013. Förslaget hade dessförinnan, under namnet Medlemmen i fokus, i september
2012 sänds ut av förbundsstyrelsen på remiss till samtliga avdelningar och distrikt.
En del av det slutliga förslaget, nu kallat ”Organisation 2014”, som bifölls var en
förändrad förbundsmötesperiod från 4 till 2 år. Skälen till detta var framförallt att
perioden ansågs vara för lång.
I halvtid av varje förbundsmötesperiod genomfördes ett Representantskapsmöte i syfte
att samråda med distrikten kring förbundets verksamhet och ekonomi.
Representantskapsmötet fungerade som ett ”Mellanförbundsmöte” med betydligt
mindre befogenheter än ett vanligt förbundsmöte. Inga motioner behandlades men
fyllnadsval till förbundsstyrelsen kunde göras utifall behovet skulle ha uppstått
under pågående förbundsmötesperiod.
Röster började höras både från förbundsstyrelsen och distrikten att dessa
Representantskapsmöten inte gav tillräckligt stora demokratiska vinster i förhållande
till de kostnader i både kronor och arbetsinsatser som varje sådant möte medförde.
Det ansågs istället finnas andra och med dagens teknik mer effektiva sätt att hålla en
levande dialog inom förbundet.
När förbundsmötesperioden kortades från fyra till två år avskaffades
Representantskapsmötena.
Ett nytt förslag med effektivitet och bättre dialog i fokus
Förbundsstyrelsen värdesätter en tät och konstruktiv dialog inom förbundet. Många
organisationer brottas med ett upplevt stort avstånd mellan avdelningar, distrikt och
centralorganisation. Detta riskerar att skapa missförstånd, konflikter och en känsla av
att det arbete som vi bidrar med i DHR inte alltid visas uppskattning. Utifrån dessa
signaler har förbundsstyrelsen utvecklat kontaktdistrikten där varje enskild
förbundsstyrelseledamot har tilldelats distrikt med ett utökat ansvar att föra en
levande dialog med och utgöra en smidig länk in i förbundsstyrelsens arbete.
Förbundsstyrelsen har också infört telefontider där vi uppmanar våra medlemmar
att ta kontakt med oss, ställa frågor eller ge oss sina synpunkter. Naturligtvis

försöker förbundsstyrelsen att vara anträffbar även under andra tider men det här är
ett sätt för oss att tydliggöra att vi uppskattar att få till oss synpunkter och frågor.
Samtidigt har en tvåårig förbundsmötesperiod också medfört utmaningar. En kortare
förbundsmötesperiod har, trots ett färre antal ledamöter, inte medfört avsevärt
mindre kostnader eller krävt mindre arbetsresurser. Vi får i storleksordningen in
ungefär lika många motioner som under en fyraårs-förbundsmötesperiod vilket ger
oss hälften så lite tid att uppnå våra resultat. Förbundet behöver också arbeta mer
visionärt och detta kräver stabilitet och balans i arbetet. Förbundsstyrelsen tror
därför att en treårig förbundsmötesperiod, i kombination med en ny modell för en
ökad dialog med distrikten, är det mest effektiva för att vi ska kunna driva ett tydligt
och kraftfullt påverkansarbete och upprätthålla stabilitet i verksamheten.
Istället för ett återinförande av Representantskapsmötena föreslår förbundsstyrelsen
också att vi satsar på en bättre dialog med distrikten genom att vi mellan
förbundsmöten arrangerar distriktsdialogkonferenser på fyra platser ute i landet.
Med detta förslag åker förbundsstyrelsen och delar av förbundskansliet ut i landet
och möter angränsande distrikt på fyra platser i landet för en dialog om förbundets
verksamhet och ekonomi. I tillägg till detta kommer förbundsstyrelsen också att
fortsätta utveckla tekniska förutsättningar för att, inte minst vid akut uppkomna
frågor, kunna föra tätare dialog med distrikten via internet och webbkamera.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
Att

ändra perioden mellan förbundsmöten från två till tre år.

Att

ändra mandatperioden till tre år.

Att

fastställa taket för hur länge förbundsordförande och övriga
styrelseledamöter kan inneha sitt förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen
till nio år i följd.

Att

det införs distriktsdialogkonferenser på fyra platser
under förbundsmötesperioden.

