
Motion från Region Västra Götaland genom Johan Lundberg  

Styrelsens svar på motionen och förslag på beslut:  

  

YRKANDE: Arbeta fram en arbetsordning för styrelse, dess funktioner, valberedning, regionala 

grupper och arbetsgrupper så att det skapas en tydlighet i uppdrag, mandat och skyldigheter.  

Styrelsens svar och förslag till beslut på årsmöte:   

En arbetsordning är under utformning av Jan-Olof Thorstensson och kommer att vara klar till 

årsmötet. Frågan anses därmed besvarad.  

  

YRKANDE: Ta fram en kommunikationsplan/strategi som innehåller bland annat, vem som uttalar sig 

i vilka frågor, vem som har ansvar för kommunikationen (internt och externt), hur vi skall 

kommunicera och i vilka kanaler mm.  

Styrelsens svar och förslag till beslut på årsmöte:  

En kommunikationsplan har upprättats med hjälp av Konsulthjärtat och håller på att färdigställs av 

Margareta Eriksson. Frågan anses därmed besvarad.  

  

YRKANDE: Ta fram ett antal mallar som medlemmarna kan använda sig av i 

kommunikationen/dialogen med politiker, sjuk- och hälsovård, försäkringskassa, arbetsförmedling 

med flera intressenter. Och till dessa mallar tydliga instruktioner om hur de kan användas.  

YRKANDE: Skapa Q+A på hemsidan med vanligt förekommande frågor från medlemmar för att 

undvika merarbete med frågor per telefon och mejl och för att ge en enhetlig bild utåt för att minska 

egna tolkningar och rykten.  

  

Styrelsens svar och förslag till beslut på årsmöte:  

Styrelsen förespråkar att det ska vara få personer som företräder och uttalar sig för föreningens 

räkning och som har kontakt med media. Det är viktigt att budskapen från föreningen alltid är 

detsamma. Vi ser gärna att kommunikationsplanen används till att öka kunskapen hos samhället och 

enskilda medlemmar. Styrelsen är positiv till att medlemmar finns med i media men att det då sker 

under eget namn och att föreningen ska kunna bidra med fakta och kunskap. Styrelsen anser inte att 

mallar ska tas fram, men är positiv till att försöka samla mer kunskap på föreningens hemsida. 

Arbetsgrupp för Q&A är under uppbyggnad. Frågan anses därmed besvarad.  

  

   

 

  

  



  

  

YRKANDE: Skapa aktiva arbetsgrupper med deltagare från styrelse och medlemmar runt om i landet 

för de viktigaste frågorna som skall drivas av föreningen, ex forskningsgrupp, kommunikationsgrupp, 

relationer med sjuk- och hälsovård, sambandsfrågan, medicintillgång för alla drabbade, 

ersättningsfrågan.   

Styrelsens svar och förslag till beslut på årsmöte:  

Föreningen har en historia av att starta arbetsgrupper som av olika anledningar sedan ebbar ut. Ett 

långsiktigt och hållbart arbete pågår från styrelsens håll med att se över de befintliga 

arbetsgrupperna för att tydliggöra deras uppdrag och återrapportering till styrelsen. Utöver det har 

styrelsen försökt att dela upp frågorna i mindre delar för att på så vis kunna inkludera flera 

medlemmar samt att många av föreningens medlemmar upplever att det krävs för mycket tid och 

engagemang att ingå i en arbetsgrupp, men att mindre projekt är möjligt. Frågan får därmed ses 

besvarad.  

  

YRKANDE: Planera och lägga en tydlig plan som följs upp och kommuniceras till föreningens 

medlemmar som innehåller små och stora aktiviteter, projekt, kampanjer, både digitalt, analogt, 

medialt, demonstrationer mm  

Styrelsens svar och förslag till beslut på årsmöte:  

Styrelsen är positivt inställt till att gemensamma aktiviteter skall genomföras, men det behövs vissa 

former för detta.   

Det pågår ett projekt med att uppmärksamma att det har gått 10 år sedan vaccinationskampanjen. 

Samt att medlemmarna vill hålla i en demonstration. Utöver det kommer föreningen att medverka 

på Almedalsveckan. Frågan får därmed ses besvarad.  

  

YRKANDE: Att styrelsen utökas från dagens 7 ledamöter till 9 ledamöter för att underlätta 

arbetsbelastning och lättare kunna fördela föreningens arbete och ansvar.  

Styrelsens svar och förslag till beslut på årsmöte:  

Denna fråga ägs tillsammans av valberedningen och årsmöte. Valberedningens förslag grundar sig på 

det antalet som de anser lämpligt utifrån sin bedömning av arbetsinsats och diskussion med bland 

annat styrelsens ledamöter. Både valberedning och enskilda medlemmar har möjlighet att föreslå 

förändringar för beslut på årsmötet. Frågan får därmed ses besvarad.  

  

 


