


Utbildning inför 
kongressen



Anna Bergkvist
• Föreslagen mötesordförande på kongressen

• 20 års erfarenhet av att vara förtroendevald och 

i ideell sektor

• Driver Styrelsepost.se till vardags och leder 

kongresser och utbildar styrelser & 

valberedningar



• Vi spelar in för att tillgängliggöra för alla som inte 
kan vara med – på sidan ”för dig som 
kongressombud”

• Vi kör 1,5 h utan paus

• Ställ frågor löpande i chatten så fångar vi upp 
dem om de kräver svar just nu, annars 
summerar vi dem på slutet

• Har du frågor i efterhand så kontakta 
emma.hed@vardforbundet.se



Fokus idag!
• Vad innebär rollen?
• Hur skriver man motioner?
• Tiden fram till kongressen

Jättekul att just du ska vara 
kongressombud!



• Kongressbeslut

• 4 tillfällen med olika fokus

• Förenkla, tydliggöra och ge möjlighet för er att 

ställa frågor inför

• Samma förberedelse i hela organisationen



• Fristående uppdrag från dina eventuella andra 
uppdrag

• Grundläggande kunskap om Vårdförbundets 
organisation, idé och vilja

• Känna av medlemmarnas vilja och behov under 
kongressperioden

• Efter kongressen berätta om vad kongressen 
beslutat för medlemmar



• Demokrati

• Påverkansarbete

• Kollegial arbetsplats

• Medlemsstöd och resurser



• Delaktig i en demokratisk struktur

• Förtroende, ansvar och självständighet

• Du är den som är med och beslutar om vilka vi är

och vart vi ska – tillsammans med 189 andra 

ombud och 10 förbundsstyrelseledamöter

• Vad händer i omvärlden – vad tänker 

medlemmarna om sina förutsättningar?

• I mötet med en medlem beskriver du uppdraget 

så förbundet uppfattas som öppet, tydligt och 

tillgängligt

• Du för vidare goda idéer som inte kan lösas på 

arbetsplatsen



• Du är en representant för Vårdförbundet i 

omvärldens ögon

• Lyssna in behov och idéer i vardagen och 

formulera konstruktiva krav och lösningar

• Förmedla kontakt med andra förtroendevalda 

om frågorna inte hör hemma på kongressen

• Du agerar utifrån Vårdförbundets värderingar

• Du sprider kunskap om kongressens viktiga 

frågor till medlemmar



• Genom att möta medlemmar och inhämta 

synpunkter gör du förbundet synligt och skapar 

ett större sammanhang i medlemskapet

• Du deltar och håller i möten för att samtala om 

kongressens frågor



• Ideellt uppdrag – du styr omfattningen utifrån 

dina förutsättningar

• Du ersätts för utbildningar och kongressens 

mötestid med förlorad arbetsförtjänst

• Det finns ingen specifik roll för stöd på kansliet 

kopplad till rollen som kongressombud

• Om du behöver stöd eller saknar kanaler för 

kontakt med förbundet så kontakta 

förtroendevalda i din lokala avdelning eller 

anställda på förbundet



Motion

• Vad bör Vårdförbundet tycka eller vad borde vi 

prioritera?

• Alla medlemmar kan motionera

• Innan du skriver så ta gärna del av det 

Vårdförbundet tycker och prioriterar idag



”Du kan skriva motioner till 
kongressen i ärenden som rör 
Vårdförbundets vision, mål, 
långsiktig inriktning samt 
politiska ställningstaganden för 
verksamheten”

ur Vårdförbundets stadgar



Vad krävs för att den ska 
behandlas av kongressen?

• Krävs det en kongress för att kunna genomföra 
min motion/förslag? 

• Finns det olika uppfattningar om min 
motion/förslag? 

• Behöver förbundsstyrelsen kunna ställas till 
svars i min motion/förslag? 

• Behöver motionen/förslaget dokumenteras 
officiellt?



• Avdelningens styrelse

• Avdelningens årsmöte

• Förbundsstyrelsen

• Har du en bra idé men är osäker på vem som
bör ta emot den? Kontakta 
max.as@vardforbundet.se

Bra idé!



Rubrik

Motivtext

Yrkande



Hur motionerar jag?

• Information på kongresswebben 
– länk till Easymeet

• Mellan den 15 september och den 
1 december 2021



Vad händer sen?

• Bekräftelse på att den är inskickad

• Förbundsstyrelsen gallrar dem som är för 

detaljerade och behandlar dem direkt i styrelsen

• Förbundsstyrelsen behandlar motionen och 

skriver sitt svar



Hur besvaras min motion?

• Bifall - Förbundsstyrelsen föreslår att 

kongressen beslutar i enlighet med motionens 

att-sats/er.

• Besvarad - Förbundsstyrelsen anser att 

Vårdförbundet redan tycker eller redan gör detta

och delar motionärens intention.

• Avslag - Förbundsstyrelsen föreslår att

kongressen ska anse att motionen inte ska 

påverka politik eller verksamhet under 

kongressperioden.



Tidslinje fram till kongressen – och efter

Motionstid

15 september 

– 1 dec

Utbildningar

15 september

- 28 april

Förberedelse-
tid

Kongress
13-16 maj

Efter kongress



Tack!


