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FÖRBUNDSORDFÖRANDE 

Beslutad av förbundsstyrelsen 2017-03-21- 23 

Inledning  

Du som är förbundsordförande är en idéburen ledare och demokratiskt vald av 

medlemmar genom kongressombud vid kongressen. Genom att du själv kommer från ett 

av våra fyra yrken har du en stark förankring. Ordförandeuppdraget är en stark 

strategisk roll i Vårdförbundet som innebär krav på helhetsperspektiv för att kunna ta 

ansvar för leda och driva organisationen och dess utveckling för att skapa resultat. 

 

Ordföranden är organisationens ansikte utåt och har ofta kontakt med medlemmar och 

externa aktörer som media, myndigheter och samarbets- organisationer. Det kräver att 

du är insatt i hela verksamheten, gör analyser av de möten du har och leder 

organisationen i att utmana för nya framsteg. 

 

Du väljs tillsammans med övriga förbundsstyrelsemedlemmar och ni utvecklar 

tillsammans ert sätt att arbeta. Som ordförande ansvarar du för att ni hittar goda 

arbetsformer som passar er och har en ändamålsenlig arbetsfördelning utifrån olika 

kompetenser i gruppen.  

 

Ansvaret för förbundets verksamhet delar du med hela styrelsen men du har ett särskilt 

ansvar att skapa förutsättningar för styrelsen att ta sitt ansvar. Du ser till att förbundet 

arbetar mot en långsiktig vision. 

 

Genom delegationsordning styrs det mandat du som ordförande har i förhållande till 

styrelsen och kansliet. I vissa frågor är det presidiet som beslutar och tillsammans med 

vice förbundsordföranden görs en arbetsfördelning av uppgister. 

 

Förbundsordförande leder med styrelsen förbundsrådets möten och har fortlöpande 

dialoger med avdelningsordförande. 

 

Som förbundsordförande har du en fortlöpande dialog med kanslichef och utvecklar 

tillsammans former för samarbete, avstämning och överlämning av frågor mellan 

styrelse och kansliet.  
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Presidiet anger det samråd som sker mellan förbundsordförande och vice 

förbundsordförande. De utgör de förtroendevalda som har kontakt med det största 

antalet medarbetare.    

 

Du som förbundsordförande har det yttersta ansvaret för hela organisationen. 

 

Din roll som förbundsordförande ur olika perspektiv 

Medlemsstöd 

Du möter och har kontakt med många medlemmar. 

 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att det ska finnas en organisation och resurser som ger 

medlem individuellt stöd och rådgivning i frågor som rör profession, anställning, lön, 

vårdmiljö, utveckling och karriär, som är likvärdigt i hela landet. Detta sker bland annat 

genom beslut om verksamhetsplan och budget samt genom att regelbundet vid 

styrelsens möten följa upp verksamhet som bedrivs av lokala avdelningar och av 

kansliet. Du som ordförande leder styrelsen i detta arbete.  

 

Att verka på en strategisk och politisk nivå för att förbättra villkoren för medlemmarna 

gör att förutsättningarna för medlemsstödet utvecklas. 

 

Påverkan 

Alla i förbundsstyrelsen har ansvaret att driva förbundets politik i enlighet med de 

strategier som förbundet gemensamt har utvecklat. Man bjuder in sig i sammanhang där 

Vårdförbundet bör finnas och påverka, i enlighet med hur förbundsstyrelsen har 

prioriterat bland påverkansarenorna. Som förbundsordförande ser du till att styrelsen har 

förutsättningar för detta och förväntas även ta egna initiativ och pröva nya vägar. 

 

Du leder arbetet för utveckling av förbundets politik och opinionsarbete för att sätta 

Vårdförbundet och prioriterade frågor på agendan 

 

Som Vårdförbundets talesperson och frontfigur är dina kontakter med media ett viktigt 

område. 

 

Påverkansarbetet innebär deltagande på möten lokalt, nationellt och internationellt. Som 

ordförande är du initiativtagare för att utveckla förbundets samarbete med andra 

organisationer.  
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Du leder genom egen handling en kultur i organisationen där medlem tar och får plats 

att uttrycka sig och att det skaps resurser för medlemsinitiativ som syftar till att påverka 

frågor som förbundet prioriterar. 

 

Kollegial mötesplats 

Förbundsstyrelsen har ett ansvar för att det finns en organisation och resurser för 

mötesplatser i förbundet såväl nationellt som lokalt så att medlemmar inom våra fyra 

professioner samlas i olika konstellationer för att inspireras och lära sig av varandra.  

 

Ordförande och vice ordförande blir ofta frontperson med särskilt ansvar för nationella 

mötesplatser. 

 

Demokrati 

Förbundsstyrelsen har ansvar för att den demokratiska processen i förbundet fungerar. 

Konkret är det förbundsstyrelsens uppdrag att tolka stadgans formuleringar och besluta 

om tillämpningar som hela förbundet behöver följa samt att ta ansvar för att 

valprocessen fungerar i förbundet. Du som är förbundsordförande har ett särskilt ansvar 

för att initiera, planera och bevaka den demokratiska processen i förbundet och att 

kongressarbetet hålls levande.  

 

Styrelsen leder organisationen, men ordförande är den som leder styrelsen.  

 

Ordförande och vice ordförande har ansvaret att planera för och utveckla 

förbundsstyrelsens möten och arbetsformer. 

 

Resurser 

En avgörande resurs är att du som ordförande mobiliserar styrelsens och andra 

förtroendevaldas och medlemmars engagemang i olika frågor eller stötta det 

engagemang som uppstår spontant. Detta sker genom att initiera motivera och engagera 

andra.  

 

Vårdförbundets kansli har uppdraget att ge stöd till dig i uppdraget.  

 

 


