
Proposition 1 – Ombudsfördelning till det 

nationella årsmötet 2022  

Inledning 
I § 4:d i stadgarna står det följande:  

 

Ombudsfördelningen till det nationella årsmötet baseras på antalet betalande medlemmar per 

lokalförening vid slutet av föregående år. Varje lokalförening tilldelas ett ombud i grund. Övriga 

ombudsplatser fördelas enligt fördelningsmodell som beslutas av årsmötet, med ett maxantal om 65 

ombudsplatser. 

Utifrån stadgetexten ska de närvarande ombuden på det nationella årsmötet 2021 besluta om 

vilken fördelningsnyckel som ska gälla för att ta fram antal ombud till årsmötet 2022. Detta är ett 

beslut som kommer varje årsmöte. För beslut om ombudsfördelning till det nationella 

årsmötet 2022 presenterar styrelsen härmed ett förslag på fördelning.   

Underlag för beslut 
Under flera år har IMs medlemsantal sjunkit och därmed har även lokalföreningarnas 

ombudsantal till det nationella årsmötet minskat. Detta är en fråga vi behöver prata mer om 

framåt, om IM ska fortsätta vara en aktiv medlemsorganisation får antalet medlemmar behöver vi 

hitta vägar framåt för att rekrytera fler medlemmar. Vid årsmötet 2020 hamnade någon förening 

under nivån på 100 medlemmar och hade därmed bara 1 ombud till årsmötet. Ursprungstanken 

med de olika nivåerna var att motivera till medlemsrekrytering för att kunna nå en högre nivå. 

Dock kan vi se att detta inte gett effekt och föreslår därför att sänka den första nivån, för att få 2 

ombud till årsmötet, till 50 medlemmar. Detta då vi ser att möjligheten att delta i diskussionerna 

på årsmötet många gånger kräver att det är två från en förening som kan prata ihop sig och föra 

lokalföreningens talan. Har föreningen färre än 50 medlemmar anser vi dock att föreningen är för 

liten för att kunna representeras av två ombud, framförallt med hänseende till de föreningar som 

har över 100 medlemmar och också enbart två ombud.   

 

I övrigt kvarstår tidigare föreningsmodell som tagits fram med grund i följande faktorer:  

• Förhållande mellan stora och små föreningar (en stor förening ska inte ensam kunna rösta 

mot övriga föreningar)  

• Möjligheten för ökat antal ombud med ökat antal medlemmar  

• Hur vi växer utan att för snabbt slå i, det enligt stadgarna reglerade, taket med 65 ombud 

  



Förslag på fördelningsmodell till årsmötet 2022 

 
Antal medlemmar  Antal ombud  
Mandat i grund enligt stadgar 1 

50 2 

200 3 

300 4 

500 5 

700 6 

900 7 

1100 8 

1300 9 

1500 10 

 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 

IMs styrelse föreslår att årsmötet 2021 beslutar: 

Att anta den föreslagna ombudsfördelningsnyckeln för årsmötet 2022.  
 

IMs styrelse genom  

 

 

 

Lave Beck-Friis  

 


