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Ta bort personliga ersättare på förbundskongress och förbundsråd (inkom 
till Vision den 12 december 2022) 
Motionär: Malmöavdelningens styrelse 

Idag väljer klubbar och avdelningar personliga ersättare till varje ombud inför 
kongress och förbundsråd (tidigare förbundsmöte). Enligt förbundets stadgar ska 
det för varje ombud utses två personliga ersättare med bestämd inträdesordning. 

Vi tycker att det hade räckt att avdelningar och klubbar valde en grupp ersättare 
för de utsedda ombuden. Detta gör det lättare för avdelningar och klubbar som 
ska utse och förbereda dessa personer, samtidigt som problemen om både ett 
ombud och hens ersättare blir sjuka minskar. Vi vet att det brukar ordna sig i den 
situationen men med ersättare valda i turordning underlättas arbetet. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

- Att ta bort personliga ersättare 

- Att välja in ersättare efter en lista med turordning 

Förbundsstyrelsens svar på motion angående personliga ersättare på 
förbundskongress och förbundsråd  

Hej! 

Tack för er motion angående personliga ersättare på förbundskongress och förbundsråd. 

Förbundsstyrelsen delar era åsikter om att Vision bör ha så enkla regler som möjligt när det 

gäller att utse ersättare till Visions nationella möten.  

Som motionen beskriver föreskriver idag Visions stadgar att två personliga suppleanter med 

bestämd inträdesordning ska utses för varje ombud. I praktiken har dock hållningen varit 

pragmatisk och i de fall avdelningar haft flera ombud har samtliga ersättare som funnits 

registrerade kunnat träda in om något ordinarie ombud fått förhinder.  

Men som motionärens skriver kan en lista med ersättare i turordning vara smidigare för 

avdelningar som har fler ombud, vilket förbundsstyrelsen instämmer i.  

Då stadgeändringar sker vid kongresser eller förbundsråd kommer Vision att hantera frågan om 

ersättare pragmatiskt även vid kongressen 2024, men till den kongressen kommer 

förbundsstyrelsen att föreslå en stadgeändring i enlighet med motionens intention.  

Det vill säga att personliga ersättare tas bort och att dessa i stället väljs utifrån en turordnad 

lista. 

Förbundsstyrelsen beslutar 

att  bifalla motionen 

 


