
Till medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige 
 
 
 
Hej, 
 
Det har varit en minst sagt turbulent höst för oss i Funktionsrätt Sverige.  
 
Förutom stora politiska frågor, som gäller vård, LSS, utbildning, arbete och 
mänskliga rättigheter har också stor uppmärksamhet handlat om att jag blev 
omskriven av en kvinna i samband med #metoouppropen. Krav har av den 
anledningen ställts på att jag ska avgå som ordförande i Funktionsrätt Sverige.  
 
Hela styrelsen beslutade på mitt förslag enhälligt på styrelsemöte 8/12 att 
sammankalla en extrakongress 19/1. Jag tror att det är viktigt att vi i detta läge 
håller oss till de demokratiska strukturer som finns. Det innebär för det första att 
vi följer stadgarna, de ju är skrivna för att vi ska kunna hantera alla sorters 
situationer. För det andra innebär det att vi återför frågan om förtroende till den 
instans som förrättat val. 
 
Extrakongressen kommer därför att behandla framtiden för Funktionsrätt Sverige 
utifrån den uppkomna situationen samt förtroendet för ordföranden i 
Funktionsrätt Sverige.  
 
Det ger oss möjlighet att diskutera framtiden utifrån det som hänt och vilka vi vill 
ska leda organisationen och hur kompletteringsval ska genomföras. Dels handlar 
det om att ersätta de styrelseledamöter som avgått, dels handlar det om ett 
eventuellt val av ny ordförande.  
 
I detta läge är det särskilt viktigt att vi ser till att organisationen behåller 
styrförmågan och att vi förmår att fullgöra våra viktiga arbetsuppgifter. Det är 
allas vårt ansvar och jag räknar med att vi tar det tillsammans. 
 
Jag har diskuterat den ovan beskrivna uppläggningen av processen med styrelsen 
och vår revisor Håkan Jarmar som bedömer att den är fullt möjlig att genomföra 
om alla har en god vilja att lösa problemen. De anser liksom jag att det i en 
krissituation som denna är mycket viktigt att vi följer de stadgar vi har och de 
demokratiska regler som finns. 
 
Väl mött på kongressen! 
 
Lars Ohly 
Ordförande 
 

 


