
 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande och förslag:  

Motion nr 1 från Hallands länsavdelning angående fördelningen av ombud till 

Riksstämman samt nr 2 från Skåne län om ombud vid riksstämman 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

I syfte att minska totala antalet ombud på Riksstämman utifrån dagens förutsättningar 

föreslår Förbundsstyrelsen att: 

 

• Att motionen från Halland anses vara besvarad. 

• Att avslå första att-satsen i motionen från Skåne  

• Att motionen från Skåne ska anses besvarad i övriga delar 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yrkandet/förslagen i sammanfattning 

Hallands länsavdelning anser att det i nuläget är svårt för mindre länsavdelningar att få 

igenom synpunkter och förslag på Riksstämman när vissa länsavdelningar har betydligt 

större antal ombud.  

 

Avdelningen menar att det troligare blir mer intressant att engagera sig om större möjlighet 

att påverka beslut kan ges.  

 

Ekonomiska fördelar nämns.  

 

Psoriasisförbundets länsavdelning i Halland yrkar på: 

• Att Psoriasisförbundet ser över och förändrar ombudsfördelningen till Riksstämman 

så att mindre länsavdelningar ges större möjlighet att delta i beslutsprocessen.  

 

Skånes länsavdelning menar att en viktig sak är att ingen ska behöva åka ensam från en 

avdelning för att representera sina medlemmar. Stämman ska genomföras på ett sådant sätt 

att samstämmighet så långt det är möjligt ska uppnås utan omröstningar. Motionären menar 

att det inte är någon bra situation om man i princip sitter av tiden på en stämma, och att det 

viktiga är att de som bereds plats får och kan komma till tals. En stor stämma renderar i en 

stor kostnad. Genom att minska antalet ombud kan vi använda resurserna på det som är 
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viktigt inom förbundet, till exempel utbildning av förtroendevalda för att få goda företrädare 

för Psoriasisförbundet som kan bidra till än fler medlemmar. 

 

Skåne länsavdelning yrkar på:  

• Att antalet ombud på en riksstämma ändras enligt nedanstående förslag: 

 

 1 – 500  2 ombud 

 501 – 1000  3 ombud 

 1001 – 2000  4 ombud 

 2001 – 3000  5 ombud 

 3001 – 4000  6 ombud 

 4001 – 5000  7 ombud 

 5000 och uppåt 8 ombud 

 

Med detta förslag skulle med dagens medlemssiffror en Riksstämma bestå av 53 ombud, det 

skulle innebära att det går 269 medlemmar på varje ombud. Om man jämför mot dagens 

siffror så är det 73 ombud vilket motsvarar 195 medlemmar per ombud. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande/svar 

Förbundsstyrelsen instämmer i motionärernas yrkande att förändra ombudsfördelningen på 

riksstämman. Förbundsstyrelsen anser att nuvarande ombudsfördelning är allt för 

omfattande för en organisation av Psoriasisförbundets storlek och bör därför minska.  

 

Förbundsstyrelsen har bland andra organisationer inom funktionsrättsrörelsen undersökt 

vilken ombudsfördelning som respektive organisation tillämpar. Bland storleksmässigt 

jämförbara organisationer har merparten en mindre omfattande ombudsfördelning än 

Psoriasisförbundet. 

 

En bättre balans mellan avdelningarnas representation skulle gynna sammanhållningen inom 

förbundet. Den obalans som kan råda mellan ett län med medlemsantal som idag genererar 

exempelvis två ombud och ett län som genererar exempelvis åtta eller nitton ombud blir för 

stor i förhållande till förbundets storlek. 

 

Ett minskat antal ombud skulle innebära ökad effektivitet och ekonomiska fördelar vilket 

vore bra med tanke på förbundets ekonomi.  

 

Mot denna bakgrund lämnar Förbundsstyrelsen ett förslag till ombudsfördelning som 

behandlas av riksstämman under punkten Stadgar.  

 

 


