
REUMATIKERFÖRENINGEN STOCKHOLM 
 

§13a Proposition 1 – Policy för representation i externa råd 

 

Reumatikerföreningen i Stockholm finns representerad i olika externa råd. Det finns sedan 

tidigare ingen policy inom föreningen för dessa vilket är anledningen till att styrelsen tagit fram 

detta förslag för representanter att följa. Styrelsen tror och hoppas att punkterna i detta 

policydokument ska bidra till enhetlighet och samordning i frågor som berör vår förening 

liksom möjliggörandet av regelbunden information till våra medlemmar om vad föreningen 

arbetar med. 

 

Policy för representation i externa råd 

De medlemmar som företräder Stockholms reumatikerförening i ett eller flera externa råd bör 

1. försäkra sig om att de synpunkter man framför ligger i linje med föreningens ståndpunkt 

i aktuell fråga. Representanten skall hålla sig informerad om föreningens Strategi för 

påverkansarbete och liknande dokument. Vad gäller frågor av hög dignitet, som till 

exempel strategiska frågor eller policyfrågor ska en avstämning alltid göras med 

föreningens styrelse innan möte äger rum i det forum vår medlem är representant.  

 

2. efter varje mötestillfälle sammanställa kortfattade minnesanteckningar från mötet. 

Fokus bör ligga på de frågor som berör Stockholms reumatikerförening. Det bör framgå 

vilka synpunkter som framförts av vår företrädare och vilka beslut som eventuellt har 

tagits i frågor som berör vår förening och dess medlemmar. Minnesanteckningarna 

skickas in till föreningens kansli, där de arkiveras i mappar för respektive externt råd. 

 

3. I syfte att utbyta information och erfarenheter kommer de som företräder föreningen i 

ett eller flera externa råd regelbundet att kallas till avstämningsmöten, fysiskt eller 

digitalt. Medlemmar som arbetar med påverkansfrågor, exempelvis i stadsdels-

nämnderna kommer att kallas till möten i ”påverkansgruppen”. Avstämningsmötena ger 

styrelsen en möjlighet att hålla sig uppdaterad med vad som händer i de forum där 

föreningen är representerad. Denna uppdatering är viktigt för att exempelvis vid behov 

kunna lyfta frågorna högre upp i vår organisation. 

 

4. För att möta medlemmarnas önskemål om aktuell information om frågor av intresse för 

vår förening i de externa råd där vi finns representerade är det styrelsens ambition att 

regelbundet publicera kortfattade artiklar med detta innehåll, främst i Källan. 

 

 

Förslag till beslut:  

Att anta styrelsens förslag till ny policy för representanter i externa råd.   

 

 


