
 
 
Efterlysning: Vill du engagera dig i en arbetsgrupp – som arbetar för att öka 
medlemsantalet och det ideella engagemanget inom FUB? 
 
Riksförbundet FUB kommer under våren att starta upp en arbetsgrupp med syftet att 
öka medlemsantalet och det ideella engagemanget inom FUB.  
 
Vi är många inom FUB som flaggar för att vi behöver få fler medlemmar och ett ökat 
ideellt engagemang. Förståelsen för detta var också anledningen till varför 2021 års 
extra förbundsstämma godkände en motion om att bilda denna arbetsgrupp. 
 
Arbetsgruppens uppdrag blir, mer exakt: 
 

att göra en omvärldsbevakning och identifiera FUB-föreningar 
och nationella organisationer som framgångsrikt ökat 
medlemsantalet och det ideella engagemanget, samt ta fram 
förslag på hur FUB kan jobba vidare med att öka 
medlemsantalet och det ideella engagemanget. 
 
att undersöka om en proportionell ombudsmodell lämpar sig för 
FUB:s förbundsstämma och Inre Ringens riksstämma, likt den 
ombudsmodell FUB:s länsförbund tillämpar på sina 
ombudsmöten (årsmöten). 

 
Arbetsgruppen avslutar sitt uppdrag senast i december 2023, genom att ta 
fram förslag till förbundsstyrelsen, som i sin tur tar fram förslag till 
Förbundsstämman 2024. 
 
Arbetsgruppen kommer att bestå av personer med olika bakgrunder och god 
geografisk spridning. 
 
Från förbundsstyrelsen kommer Astrid Seter och Ing-Marie Olofsdotter 
Nilsson att ingå. Utöver erfarenhet av arbete i förbundsstyrelsen har båda 
långa erfarenheter av arbete i sina respektive lokalföreningar och 
länsförbund.  
 
Arbetsgruppen kommer framförallt att träffas digitalt genom möten på dagtid. 
Beräknat antal möten är sammanlagt 5–7 stycken. Mötesarvode kommer att betalas 
ut, likaså ersättning för förlorad arbetsinkomst. En del ideellt arbete kommer att 
förekomma utanför mötena, och hur det arbetet ser ut avgör arbetsgruppen.  
 
I din anmälan bör du berätta kort om dig själv samt varför du är intresserad av att 
ingå i arbetsgruppen, och vilken lokalförening, länsförbund och/eller Inre Ringen-
sektion du tillhör och vilken roll du har. Medlemskap i FUB är ett krav. 
 
Skicka gärna in din anmälan senast den 24 mars till vår föreningsutvecklare Attila 
Fabian: attila.fabian@fub.se. Övriga frågor och funderingar välkomnas också via mejl 
(samma mejladress som anmälan skickas till) eller per telefon: 070 035 88 90. 
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