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Anteckningar från förbundets ordförandekonferens i Umeå 12 april 2019
Närvarande
Christina Edvertz
Yvonn Öjerhult
Dennis Kvist
Gunda Johansson
Willy Brändström
Monica Näslund
Gösta Näslund
Rolf Eriksson
Ralf Lundqvist
Sylvia Lundqvist
Håkan Olsson

Förbundsordförande
Ledamot i förbundet
Luleå
Skellefteå
Umeå
Örnsköldsvik
”
”
Kramfors
”
Sundsvall

1.
Vad förväntar sig föreningarna av förbundet
Kramfors menar att stämmor borde kunna läggas mer centralt och inte långt inne i landet
eftersom det blir för dyrt för många att ta sig dit och det tar för lång tid. Kan förbundet utse
en grupp som kan ordna stämmor mer centralt?
Kramfors vill vidare att förbundet ska kunna bistå med att starta föreningar i Härnösand och
Sollefteå. Kramfors referat läses med stor glädje av personer från dessa orter. Förbundet
skulle kunna starta intresseträffar på orterna samt informera om hur en förening startas.
På detta svarar ordförande att inga nya föreningar har startats men däremot räddats.
Kontakter behövs på orterna för att kunna starta föreningar.
Frågan om en avgiftssänkning till förbundet togs upp men någon sådan är inte aktuell enligt
ordförande.
2.
Kontaktuppgifter gentemot förbundsstyrelsen
Ordförande påtalar vikten av att kontakta webmastern och lämna nya uppgifter som kan
uppkomma efter en årsstämma. Nya namn, mejladresser mm.
3.
Organisation med regionansvariga
Ordförande informerade om att styrelsen utsett regionansvariga i landets 5 regioner. För
region Nord är Yvonn Öjerhult utsedd som kontakt.
Ordförande informerar om att förbundets hemsida är dåligt besökt. Det finns massor av bra
information på hemsidan och uppmanar föreningarna att börja använda den.
4.
IT-stöd i verksamheten
Utbildningar för sekreterare, kassör mfl har kommit som önskemål från flera föreningar.
Skellefteå menar att en utbildning för nya styrelsemedlemmar borde finnas. Det skulle
kunna bli en gemensam utbildning för kassör och sekreterare.
Kramfors menar att det borde finnas utbildningar kontinuerligt för nya styrelsemedlemmar i
stället för att bli upplärd av någon som är på gång att utträda ur styrelsen.
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Ordförande påtalar vikten av och vädjar till styrelserna att försöka hitta backuper på
uppdragen i styrelserna. Hon redogör för backuper i förbundsstyrelsen.
Kramfors undrar varför inte stämman väljer vice ordförande. Vidare sägs att de är
välförsedda med backuper.
Luleå har backuper för sina uppdrag.
Diskuterades hur viktig en valberedning är för en förening och att samarbete med styrelse
och valberedning är ett måste.
Umeå och Luleå har inga problem med att hitta folk till styrelsen.
Kramfors Förbundet har bestämt att det ska finnas en ordförande! Om alla i styrelsen har
sitt arbetsområde behövs ingen ordförande!
Diskuterade ”ordförandeordet”. Skrämmer ordet?
Skellefteå Självstyrandegrupper fungerar inte och påtalar igen att utbildningar för
styrelseuppdrag är mycket viktiga.
Sundsvall påtalar också hur viktigt det är med utbildningar för styrelsemedlemmar.
4.
IT-stöd i verksamheten
FAS-IT ett initiativ från förbundet för att automatisera föreningarnas administrativa rutiner
och ge mer tid för kärnverksamheten. FAS-IT gruppens papper gicks igenom.
Kramfors för tidigt för frågor kring IT-gruppens papper.
Webmastern efterlyser reportage från föreningarna. Skicka också gärna in förslag på
studiebesök och föreläsare från föreningarna.
5.
Aktuellt från föreningarna
Luleå har 350 medlemmar och firar 10 årsjubileum i år.
Skellefteå har 300 medlemmar och föreningen firar 30 år i år.
Umeå har 687 medlemmar och de hade 25 års jubileum 2018.
Örnsköldsvik har 275 medlemmar och hade 25 års jubileum 2018.
Kramfors har 265 medlemmar.
Sundsvall har 177 medlemmar och hade 25 års jubileum 2017.
6.
Övriga frågor
Ordförande tog upp frågan om hur viktigt det är att ha roligt i styrelsearbetet och att försöka
vara positiv i verksamheten. Att ändra tonen i styrelsearbetet gör att fler kan tänka sig att
arbeta ideellt i en styrelse.
7.
Nästa ordförandekonferens
Nästa konferens blir år 2021. Samtliga menar att det är långt fram i tiden men vi kom ändå
fram till att konferensen kommer att äga rum i Umeå torsdagen 15 april 2021.
Vid pennan Yvonn Öjerhult

