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Ordförandekonferens Region Bergslagen, Gävle 11 april 2019
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1. Margareta Åsberg hälsade välkommen till ett kylslaget men soligt Gävle som kan stoltsera
med såväl kaffe Gevalia och den världsberömda Julbocken som Brynäs IF.
2. Åke Sundby hälsade deltagarna välkomna och presenterade tidigare utsända agendan. Som
ansvarig för Region Bergslagen erbjöd sig Åke att besöka föreningarna för att lära känna
dem mer ingående.
3. Aktuellt från föreningarna
a) Redovisning av insamlade data. Konstaterades bl a att antalet medlemmar och det
ekonomiska resultatet skiljer sig en hel del mellan föreningarna, liksom också antal
medlemmar som anmält epostadress. I sammanhanget diskuterades olika sätt att rekrytera
nya medlemmar till både styrelse och förening.
b) Verksamhetens huvudsakliga inriktning
c) Organisation av föreningens arbete
Enköping
Har ett 20-tal cirklar. Månadsmöten utom i juni och juli. Teater- och musikresor till
Stockholm, ibland Västerås konserthus. Gör företagsbesök c:a 8 gånger per år, exempel
GN Tobacco (snus) och Packsize AB (paketeringslösningar). Ordnar fester för
medlemmarna. Ingen programkommitté, styrelsen sköter allt.
Örebro
Ordnar ett 50-tal resor varje år, nu snart en tredagarsresa till Bohuslän. Gör ett 50-tal
studiebesök varje år till företag, kyrkor m m, alltid kö. Åtta månadsmöten per år med olika
föreläsare inbjudna, separata författarkaféer. Man hyr nu in sig på Filadelfia. Pågående
aktiviteter som bowling, canasta, stavgång. Studiecirklar bl a inför resor, ex Bohuslänsresan.
20 personer som arbetar med att administrera de olika aktiviteterna som bokas samtidigt via
en blankett i programbladet. Har bytt från Medborgarskolan till Föreningarnas hus.
Gävle
Har månadsmöten 10 gånger per år till vilka kommer 70–100 personer, 80 kr/medlem, 100 kr
icke medlem. Mötena samt två fester per år hålls på Söders Källa i en stor samlingslokal som hyrs
för 1000 resp 2000 kr per tillfälle. 7 maj en föreläsning om Gästriklands flora. Alltid varje termin
ett besök med guidning på Gävle Travbana. Ordnar två resor, vår och höst. Har studiecirklar med
bl a matlagning, man spelar canasta, boule och minigolf. Styrelsen sköter allt, ingen
programkommitté, däremot förslagslåda på medlemsmötena. Styrelsemötena hålls i lokal på ABF.
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Västerås
Har 10 månadsmöten per år där ungefär 190 medlemmar deltar. Anordnar utflykter, utlandsresor,
studiebesök, konsert- och teaterbesök, datakurser. Har programkommittéer och totalt c a 50
funktionärer, av vilka 20-25 tar emot anmälningar. Representant för programkommittéerna sitter
i styrelsen. Stiern Ulander informerade om kortterminalen iZettle som fungerar med vanligt
betalkort och uppgavs vara billigare än Swish.
Sala
Har 10 medlemsaktiviteter per år, exempelvis tacos, studiebesök, föreläsningar. Anmälan görs via
telefon eller epost. Styrelsen sköter allt.
Falun
Medlemsantalet har ökat med ungefär 30 varje år. Man har månadsträffar med olika föreläsare
och gör studiebesök. Tre personer i programkommittén och en i styrelsen turas om att vara
mottagare av anmälningar.
Arboga
Har c:a 115 medlemmar varav 45-60 personer deltar i månadsmötena som är 10 per år. Har
inga studiecirklar. Man satsar på social samvaro och har styrelsemedlemmar som värdar vid
de olika borden. En vårresa per år, i maj till Uppsala. Vårresorna är subventionerade. Ingen
programkommitté, styrelsen gör allt. Svårt att rekrytera nya medlemmar, stor konkurrens från
SPF och PRO, men man kämpar på. Föreningen firar 30-årsjubileum 2020.
Uppsala
Antal betalande medlemmar är nu c:a 1750. Slopandet av parrabatten har medfört något större
tapp än vanligt. Bokning via hemsidan gäller för alla med epost, 10 % av platserna reserveras
för dem som saknar epost. Förskottsbetalning av alla aktiviteter över 50 kr, kontantbetalning
eller Swish i övrigt. ReadSpeaker för att lyssna på hemsidan installerat. Inga månadsmöten
(avsaknad av lokaler till rimlig kostnad) men två upptaktsmöten med fika och underhållning,
kostnadsfritt.
d) Rekrytering av nya styrelsemedlemmar. Problem?
e) Vårt bästa månadsmöte
f) Vår bästa aktivitet
Enköping
Styrelsen har alltid tänkbara styrelsemedlemmar i åtanke. Satsar på lokala föreläsare, har bl a
haft ett uppskattat besök av landshövdingen. En av de bästa aktiviteterna var en resa till
Berwaldhallen och ett besök i Katarina kyrka i Stockholm lett av kyrkoherde Olle Carlsson
följt av besök i en intilliggande mindre kyrka, plats för ”Olles söndagsskola”.
Örebro
Upplever inga bekymmer med rekryteringen. Uppskattade aktiviteter har varit föredrag av
Carl Jan Granqvist, Luciatablå i kyrkan och lokala revyer.
Gävle
Det finns hopp om framtiden, främst tack vare satsning på personliga kontakter.
Ett mycket uppskattat framträdande av Gävles Pop & Rockkör med sång och allsång, ett d:o
besök av Gävles Lucia, och ett besök på Gammelstilla Whisky AB.
Västerås
Stort problem att rekrytera nya styrelsemedlemmar, man avser ta in suppleanter för ”tillvänjning”.
Har haft uppskattade månadsmöten med framträdande av Björn Ranelid, Thomas Ravelli och
Hans Fahlén. Teaterbesök i Stockholm, en sexdagarsresa till Tyrolen i samarbete med ett
reseföretag. Populära aktiviteter kan oftast dubbleras.
Sala
Inte så svårt att rekrytera. Två medarbetare som berättade med bilder om en resa till Svalbard.
Ordnar inga långa resor, men kortare, t ex till Västerås domkyrka.
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Falun
Har just nu inga problem med rekrytering, men generellt är det svårt. Besök av Väder Gubbarna
som spår väder genom att titta på abborrar och andra tecken. Besök av Missing People som
berättade om verksamheten, resa till Porfyrmuseet och Hagströms dragspelsfabrik, båda i
Älvdalen.
Arboga
Svårt att hitta styrelsefolk. Framträdande av jazzmusikern Örjan Lindvall på piano och kantor
Lina Adolfsson som gör en tidsresa i kläder från olika tidsepoker. ”Arbogaryttarna”, som
uppträder med tornerspel, har visat film om sin verksamhet.
Uppsala
Rekrytering av nya styrelsemedlemmar av normal svårighetsgrad, ordförandeposten dock inte
attraktiv. Försök med adjungering till styrelsen av hågade personer har resulterat i senare inval.
Mycket populära aktiviteter är konstresor – Vårsalongen, Claes Mosers museum i Vaxholm om
J.A.G., nya Nationalmuseum – och stadsvandringar i Uppsala, Rysslandsföredrag med Stig
Fredriksson, vinprovningar...
g) Föreningens ”hälsoläge”
Enköping
Är vid god hälsa avseende ekonomi och medlemmar, inget behov av att rekrytera nya. Ett
problem är att hitta lokaler för fler än 150 personer.
Örebro
Gott hälsoläge. Deltar i den årliga Hälsomässan och får många nya medlemmar den vägen, och
medlemsantalet är ganska konstant. Behöver fler medarbetare till resegruppen. Har en expedition
och fyra arbetsplatser i Föreningarnas Hus till en kostnad av 60 000 kr per år.
Gävle
Medlemsantalet ganska konstant. Gör inget aktivt värvningsjobb. Arbetsuppgifterna fördelas
jämnt i styrelsen. ABF sköter en del av det administrativa, som utbetalningar till föreläsare.
Västerås
Redovisar en nettoökning av 100 medlemmar per år. Hemsidan har c:a 80 000 besök. Månadsmötena drog 1726 deltagare och samtliga aktiviteter 5860 deltagare förra året. Kallelse till ett
informationsmöte när 50 nya medlemmar antagits, ett 30-tal brukar komma. Positivt: Många
aktiviteter. Uppskattat för hälsan är årsmöte med middag och dans.
Sala
Behöver fler medlemmar. Man har som de flesta andra inget eget kansli, styrelsen gör allt.
Får hjälp av kommunens repro med tryckning av programbladet.
Falun
Vill för ögonblicket inte ha fler medlemmar, ekonomin är god och arbetsbelastningen upplevs
inte som betungande. Programbladet skickas inte ut men finns tillgängligt på exempelvis
biblioteket och andra serviceinrättningar.
Arboga
Gott hälsoläge. Fördelning inom styrelsen av alla arbetsuppgifter. Har kommunala bidrag och har
hjälp av Vuxenskolan med ansökningar. Programmet annonseras i Bergslagsbladet, medlemmar
med epost får det mejlat, till övriga delas det ut.
Uppsala
Det uppkomna underskottet kommer att till största delen omhändertas under detta och nästa år
genom bl a slopandet av parrabatten i år, höjning av medlemsavgiften till 150 kronor 2020 och
marginalen på aktiviteter. Inget önskemål eller behov av att rekrytera nya medlemmar. Den
sekundsnabba fullbokningen av aktiviteterna medför en del missnöjesyttringar som måste
hanteras med finess. Svårigheter att få fler medarbetare att åta sig göra fler program alt. ordna
med dubbleringar. Nyligen omarbetade Regler och Riktlinjer samt Checklista för programmakare
ska underlätta föreningsarbetet. Har nyligen uppdaterat arbetsbeskrivningarna.
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4. Aktuella kontaktuppgifter och årsrapport till förbundet
Åke Sundby uppmanade deltagarna att försäkra sig om att dessa uppgifter rapporterats.
5. IT-stöd i föreningarnas verksamhet – FAS-IT
En enkät om behov av IT-stöd hade skickats ut före jul. Syftet är att automatisera administrativa
rutiner i föreningarna och ge mer tid för kärnverksamheten. Programmet, CogWork, förutsätter
en genomarbetad och aktuell hemsida. Bilaga Powerpoint/pdf-presentation.
Enköping
Ska införa programmet under hösten.
Örebro
Startar projektet nu och byter ut bokningssystemet. Hemsidan klar, och fler än webbredaktören
kan nu lägga in uppgifter. Leif Johansson uppger att intresserade föreningar kan få en dragning
av CogWorks Erik Terenius, och att erfarenheterna från minst två föreningar kommer att
presenteras på förbundets årsstämma 2020.
Västerås
Använder hemsidan Joomla.
6. Vad förväntar sig föreningarna av förbundet och samarbetet inom regionen?
Åke Sundby
Vad gör förbundet nu? Erbjuder uppdaterad hemsida, stöd av webmaster för föreningarnas
hemsidor, en förbundsstämma vartannat år (Alingsås 2020), ordförandekonferenser, samråd,
golftävling. T ex.
Västerås
Efterlyser ett gemensamt administrativt system.
Falun
Erfar trygghet att ha förbundet bakom sig, fick hjälp att starta föreningen. Hjälp med nya lagar
och föreskrifter, senast med GDPR. Tycker sig inte ha fått någon hjälp med utbildning på Joomla
för hemsidan trots upprepade påstötningar. Önskar ta del av lösningar på problem som andra haft.
Arboga
Då små föreningar inte har eller är intresserade av samma problem som de stora kan de
behöva träffas vid sidan av de ordinarie samråden eller ordförandekonferenserna.
Beslutades att Åke Sundby skulle se över en indelning efter storlek.
I sammanhanget kom förslag om deltagande i seniormässorna som ett ofta mycket bra men
dyrt sätt att värva nya medlemmar, och att förbundet ekonomiskt skulle stödja små
föreningars insatser att skaffa nya medlemmar.
Åke Sundby uppmanade föreningarna att ansöka om pengar för sådana insatser.
Uppsala
Är förbundsstyrelsens uppdrag och mål satta efter önskemål från föreningarna, eller utifrån egna
ambitioner? Finns någon utvärdering av efterfrågan och gjorda insatser?
I en motion till 2018 års förbundsstämma bifölls bl a att-satsen ”att uppdra åt förbundsstyrelsen
...att införa rutiner ...att uppkomna svårigheter … kan åtgärdas framgångsrikt”.
Vilka insatser har motionen lett till?
7. Övrigt stöd
Örebro
Tidigare Medborgarskolan, nu Föreningarnas Hus. Fri lokal, fri kontorsservice.
Gävle
Inga kommunbidrag. Får hjälp av ABF med administration av arvoden, fria sammanträdeslokaler.
Västerås
Har kommunbidrag. Fria lokaler hos Medborgarskolan men betalar bl a för kopiering.
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Fri lokal hos Sala kommun. Ingen annan service. Camilla Pettersson, Medborgarskolan i Eskilstuna,
har anmält intresse att besöka föreningen.
Falun
Kommunbidrag. Lokaler hos Medborgarskolan och hjälp med kopiering av programbladet.
Arboga
Har kommunbidrag. Kan söka bidrag hos Vuxenskolan för kulturarrangemang. Hyr lokal av kyrkan
där Sparbanken hjälpt till med en hjärtstartare på initiativ av föreningen. Betalar för kopiering.
Uppsala
Har kommunbidrag för aktiviteter med minst 10 deltagare. Rapporterar kulturaktiviteter till
Medborgarskolan. Fria lokaler hos Medborgarskolan och hjälp med administration av arvoden.
8. Tid och plats för nästa ordförandekonferens
April 2021, Sala.
9. Övriga frågor
Ersättningar till medarbetare
Uppsala
En diskussion om bl a förmånsbeskattning hade uppstått i samband med en (senare inställd) 5000kronorsresa där den ansvariga skulle medfölja utan kostnad. Föreningen hade senare tillfrågat
förbundet om förekomsten av ett gemensamt förhållningssätt i ersättningsfrågor men fått svaret att
föreningarna ser olika ut (sic!). Uppsala har därefter antagit en bestämmelse att ersättning för
kostnader självfallet utgår men att ingen deltar gratis. Medarbetarna inbjuds till två träffar per år,
(varav en helst ska vara utbildande), ex vårlunch och julbuffé. Hittills en (v)årlig styrelselunch.
Arboga, Falun, Sala, Västerås
Alla betalar deltagaravgift.
Gävle
Styrelsen går gratis på månadsmötena. En styrelsemiddag per år.
Örebro
Styrelsen går gratis på månadsmöten, bjuds på jultallrik och får julblomma.
Enköping
Månadsmötena gratis för styrelsen och cirkelledare. Researrangör deltar utan kostnad.
Styrelselunch två gånger per år.
10. Åke Sundby tackade deltagarna för visat intresse och förklarade ordförandekonferensen
avslutad.

Minnesanteckningarna nedskrivna av

Elisabeth Agell
Uppsala

