
Som förberedelse för kongressen 2019 planerar förbundsstyrelsen en 
försöksverksamhet med nya samverkansformer i organisationen.  
 
Förbundsstyrelsen fick förra kongressens uppdrag att ge ett förslag till kongressen 
2019 om hur förbundets organisation ska utvecklas, särskilt om hur 
länsföreningarnas framtida roll och ställning kan utvecklas. För att förbereda ett 
sådant förslag har förbundsstyrelsen beslutat att starta en försöksverksamhet som 
ska ge ett underlag för styrelsens förslag till kongressen. 
 
Förbundsstyrelsen bjuder härmed in både lokalföreningar och länsföreningar till 
medverkan i försöksverksamheten. Förbundsstyrelsen vill veta vad en starkare 
samverkan mellan lokalföreningar kan betyda för organisationens framtida 
utveckling och styrka. Stadgarna har idag regler för hur samverkan ska ske. Om en 
samverkan mellan lokalföreningar kan vara både enkel, mer informell och effektiv 
så är det möjligt att den formella regleringen i stadgarna inte behöver vara så strikt.  
 
För de lokalföreningar som vill vara med i försöksverksamheten gäller följande: 
1. Lokalföreningar som blir överens om att samverka lokalt anmäler sig gemensamt. 
En aktiv medverkan från aktuella länsföreningar är något positivt men inte 
nödvändigt. 
2. De som vill vara med ska arbeta aktivt inom sin grupp av medverkande 
föreningar för att förstå hur de kan stötta varandras utvecklingsarbete, hur 
utbildning kan bedrivas och hur livsstilsförändringar stödjas lokalt. 
3. Medverkande föreningar ska vilja starta ett projekt inom organisationens 
prioriterade områden. 
4. Medverkande föreningar ska också vilja ta emot det stöd som förbundet vill bidra 
med i försöksverksamheten. 
5. De ska också vilja vara med i en utvärdering av nya samverkansformer inför 
kommande kongress. 
 
Förbundsstyrelsen väljer ut några grupper av lokalföreningar som vill jobba på ett 
nytt sätt regionalt. Nya arbetsformer behöver tid för att finna sin form och 
förbundet avser att stödja de valda gruppernas arbete. Av resursskäl kommer 
kanske inte alla som vill vara med att bli valda. Det viktigaste är att de som deltar 
kan bidra med viktiga erfarenheter till förbundsstyrelsens fortsatta arbete med att 
utveckla förbundets organisation för framtiden. 



 
Efter försöksverksamheten ska en remissrunda i hela organisationen äga rum innan 
förslag lämnas till kongressen. Förbundsstyrelsen tar i nuläget inte ställning till 
organisationsfrågan utan ser fram emot att ta del av utvecklingsverksamheten och 
remisserna. 
 
Övergripande tidplan 
 
Augusti 2017 Försöksverksamheten startar 
 
Maj – juni 2018 Sammanställning och analys av erfarenheter 
 
Juni – aug 2018 Beredning av förslag för remittering 
 
Slutet av aug 2018 Remiss, fyra månaders remisstid 
 
Årsskiftet 2018/19 Remissvaren tillgängliga.  
 
Jan – mars 2019 Styrelsens förslag till beslut utarbetas och förankras 
 
April 2019  Utskick till kongress 
 
 
Var med och jobba tillsammans för våra mål och nya medlemmar!  



 

Inbjudan 
 

att delta i Riksförbundet HjärtLungs försöksverksamhet med nya 
samverkansformer 

 
 

Vill din förening vara med att utveckla nya sätt att jobba ihop med andra lokalföreningar? 
Anmäl ert intresse till förbundskansliet. 

 
I anmälan ska ni ange vilka andra lokalföreningar som ni är överens om att jobba på ett nytt 

sätt tillsammans med. Länsgränserna är inte heliga. Det är en fördel om berörda 
länsföreningar är intresserade av att medverka i försöksverksamheten. 

 
Lämna in er anmälan till kansliet snarast möjligt, gärna före 11 augusti 2017.  

Vi är medvetna om att föreningsverksamheten går på sparlåga under sommaren, men då vi 
hoppas komma igång med försöksverksamheten i början av hösten hoppas vi ni har 

överseende med den korta svarstiden. 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Inger Ros och Christine Cars-Ingels 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


