
Riktlinjer för representation i brukarråd och funktionshinderråd 

Antagna av styrelsen för OCD-föreningen Stockholm den 24 januari 2017. 

 

När du representerar vår förening i ett offentligt samrådsorgan innebär det att du 
fått ett förtroende. Representant är den medlem som företräder organisationen utåt. 
Det kan vara i olika brukarråd i anslutning till olika psykiatriska inrättningar 
(länsföreningen) eller i kommunernas funktionshinderråd (lokalföreningen). Det kan 
också vara att svara på föreningsspecifika frågor i media och sociala medier. 

 

För att överhuvudtaget vara valbar måste du 

1. vara medlem 

2. vara myndig 

3. bo i Stockholms län för att representera länsföreningen) eller i Sthlms stad för 
att representera lokalföreningen 

 

För att du ska kunna anses representera våra medlemmar måste du 

4. vara utsedd av styrelsen 

 

För att sköta uppdraget fordras att du 

5. alltid informerar eventuell ersättare i så god tid som möjligt innan mötet, om 
du har förhinder 

6. meddelar kansliet om du kontaktats av media och samråder med kansliet innan 
du uttalar dig som föreningens representant 

7. utifrån kallelse och dagordning, kontaktar kansliet (som informerar styrelsen) 
inför varje möte för att inhämta och stämma av föreningens ståndpunkt i de 
frågor som ska avhandlas.  

8. mejlar protokoll/minnesanteckningar från varje möte, till kansliet och informera 
om egna förslag som du bidragit med.  

9. informerar också om ifall du röstat för eller emot något framlagt förslag. 

10. har god kännedom om föreningens verksamhet  

11. vägleds av föreningens dokument ”Vision och mål” 

12. vid årets början rapporterar hur många av föregående års möten du deltagit i, 
t.ex. 3 (av 4) och vilka centrala frågor som varit uppe för diskussion och beslut 
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under det gångna året. Rapporten utgör underlag till verksamhetsberättelsen, 
där det gångna årets aktivitet redovisas för medlemmarna och samtidigt utgör 
utgångspunkt för kommande verksamhetsplan. 

13. bidrar till överlämnandet om en ny representant utses 

Styrelsen utser nya representanter  

1. om återkopplingen inte fungerar tillfredställande 

2. om representanten inte för dialog med föreningen om de ståndpunkter hen 
intar eller själv framför synpunkter som strider mot föreningens Vision och mål  

3. om någon väsentlig fråga kräver annan kompetens än den representanten 
besitter 

4. när en representant slutar på egen begäran 


