
                                                                                                                                               

 

 

Samverkan för bättre påverkan 
 

Bakgrund:  

Det är som vi alla vet svårt att tränga igenom bruset och nå fram med viktiga budskap i 
den allmänna debatten. Sveriges Ingenjörer har dock ett kort i rockärmen i form av sitt 
nätverk av lokala klubbar och förtroendevalda. Vi tror att det finns en enorm outnyttjad 
potential i att få alla lokalklubbar och Sveriges Ingenjörer att gå i takt när det gäller 
kampanjer för att påverka beslutsfattare. Tänk om vi kunde driva samma fråga 
samordnat, vid fikabordet, i styrelserummet och bland politiska makthavare, vilken 
genomslagskraft det skulle kunna få. 

För att kunna dra nytta av den här potentialen krävs samordning och samverkan mellan 
förbundets centrala resurser och lokala klubbar. 

Vid tidig samverkan kan klubbar ges inblick i frågan som förbundet vill driva på en 
övergripande nivå och samtidigt förstå hur det relaterar till den egna arbetsplatsen. 
Centralt framtagna analyser kan kompletteras med erfarenhet, kunskap och lokala 
medlemsundersökningar. Något som kan bidra till starkare argument och större 
möjlighet att nå fram till medlemmar, företagsledare och andra intressenter. 

 

Vi föreslår därför fullmäktige besluta 

 

att förbundet vid utredningar, analyser och rapporter samverkar med strategiskt 
utvalda klubbar för att stärka vårt budskap med lokala insikter samt skapa bättre 
förutsättningar att nå medlemmar och andra intressenter. 

att  förbundet vid kampanjer samordnar kommunikationen med lokala klubbar. 

att förbundet arrangerar regelbundna avstämningar mellan företrädare för lokala 
klubbar och förbundets samhällspolitiska avdelning, i syfte att dra nytta av 
varandra och stärka budskapet.  
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