
Motioner rörande Verksamhetsplan 2022-2023 inskickat till förbundsstyrelsen
12/03-2022 för att behandlas på förbundsstämman. Av Alexander Wilson van
Deurs, Uppsala.

1. Ett konsekvent språk
Verksamhetsplanen bör innehålla ett konsekvent språk. Just nu blandas formuleringar i målen i
formerna: “Vi ska driva en kampanj” till “Vi kampanjar” och “Kampanjar”. Det skapar ett
oseriöst intryck och missgynnar läsningen och förståelsen av verksamhetsplanen. En formulering
bör väljas, exempelvis formen “Vi ska [...]”.

Jag yrkar därför:

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra en språkmässig revidering av
verksamhetsplanen med syfte att skapa en genomgående enhetligt språkanvändning.

2. Aktivt deltagande i politiken
Det saknas en punkt under rubriken “Påverkan” som uppger som mål att förbundsstyrelsen ska
delta aktivt i den bostadspolitiska debatten. Punkten som anger som mål att jobba proaktivt med
att nå ut med våra budskap är bra men uppmanar inte nödvändigtvis till ett aktivt deltagande i
debatten.

Jag yrkar därför:

att följande mening inför som en nytt mål under rubriken “Påverkan”:
- Vi ska följa och delta aktivt i den bostadspolitiska debatten.

3. Viktigt med egna rapporter
För en organisation som besitter så hög kunskap och vars arbete i stor del bygger på statistik och
information så anser jag att förbundsstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en egen rapport eller
samförfattad rapport med till exempel Hyresgästföreningen. Syftet med rapporten ska vara att
vidga vår egen och andras kunskap, få mer underlag i debatten, öka vårt anseende som
expertorganisation och ta en större plats i bostadspolitiska debatten.

Jag yrkar därför:

att följande mening inför som en nytt mål under rubriken “Projekt”:
- Vi ska författa eller samförfatta minst en rapport inom lämpligt område.

att följande mening om vad som uppnås införs under rubriken "Projekt":



- Att vi vidgar vår egen och andras kunskap.
- Att vi ökar vårt anseende som expertorganisation.
- Att vi tar en större plats i den bostadspolitiska debatten.

4. En omreviderad politik
Den avgående förbundsstyrelsen har tagit beslutet att beröra det bostadspolitiska programmet i
en helrevidering på en extrainkallad förbundsstämma och inte på denna förbundsstämma. Då den
extrainkallade förbundsstämman kommer kallas till och beslutas om av den nya
förbundsstyrelsen så bör det rimligen vara en del av verksamhetsplanen.

På grund av valåret kommer det vara svårare att nå ut i media med vår politik. Vi bör därför
besluta om tre fokusområden inom ramen för det nya bostadspolitiska programmet och
fokusfrågan som vi kan lyfta fram och fokusera på under valrörelsen. Det är väldigt vanligt att
göra så under valår. Exempelvis har Hyresgästföreningen valt hållbara renoveringar, finansiering
av fler hyresrätter och utjämning av skatteorättvisorna mellan hyrt och ägt som deras
fokusområden.

Jag yrkar därför:

att följande rubrik och text införs under det sista stycket:

Politik
Med jämna mellanrum behöver det bostadspolitiska programmet helrevideras för att hålla takt
med samhällsutvecklingen, vilket lämpar sig bra att göra inför ett valår. Under ett valår är det
också svårt att nå igenom det politiska bruset, och därför är det lämpligt att välja tre områden att
fokusera på och lyfta fram under valrörelsen.

Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2022-2023 är:

● Vi ska ta fram ett utkast till ett helreviderat bostadspolitiskt program som ska beslutas om
på en extrainkallad förbundsstämma.

● Vi ska utifrån det nya bostadspolitiska programmet och beslutade fokusfrågan ta fram tre
områden att fokusera på under verksamhetsåret.

Genom att göra det hoppas vi uppnå:
● Att vi får en uppdaterad politik inför valrörelsen.
● Att vi får ett ännu tydligare fokus på de viktigaste frågorna under valrörelsen.

5. Sälja Egenmakt



En möjlig inkomstkälla och chans att nå ut till fler unga är genom att sälja Egenmakt till
exempelvis skolor. Därför bör det undersökas och om möjligt genomföras av den nya
förbundsstyrelsen.

Jag yrkar därför:

att följande mening införs som en nytt mål under rubriken “Konsumentupplysning”:
- Vi ska undersöka möjligheterna att sälja Egenmakt och om möjligt genomföra sådana

försäljningar.

att följande mening om vad som uppnås införs under rubriken "Konsumentupplysning":
- Att vi skapar en inkomstkälla som ökar vår självfinansiering.

Alexander Wilson van Deurs


