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Anteckningar från förbundets ordförandekonferens i
Stockholm den 9 april 2019
Närvarande;
Christina Edvertz

förbundsordförande Örebro

Helena Månsson

Gotland Sydväst

Anna-Lena Lange

Strängnäs/Mariefred

Roger Bengtsson

Eskilstuna

Anders Kraft

Eskilstuna

Rigmor Sörensson Hernborg

Linköping

Ingegärd Hörsne

Gotland Norra

Margareta Bengtsson

Nyköping/Oxelösund

Bo Andersson

Mjölby

P – O Holmberg

Stockholm

1

Bo Andersson öppnar med och Anna-Lena Lange väljs att föra
anteckningarna.

2

Samtliga deltagare presenterar sig och respektive förenings
nulägessituation. De flesta föreningarna rapporterar att man idag har god
anslutning till sina aktiviteter.
Vidare framkommer även att flera föreningar inte har någon ekonomisk
support från sina hemkommuner vare sig för lokalhyror eller
aktivitetskostnader. KPR representanten från Gotland skall undersöka hur
man kan påverka detta och meddela regionens föreningar detta.

3

Gällande vad föreningarna förväntar sig av förbundet sa Christina Edvertz
också att det är av stor vikt att förbundet underrättas i tid om
föreningarnas önskemål om man ska kunna göra något.

4

Utökade regionala kontakter och planerade regionsträffar är också viktigt.
Bo Andersson kommer att upprätta en regional e-mejl adresslista för region
Öst, via denna kan varje förening i regionen förmedla och ta emot
information.
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P – O Holmberg meddelar att Stockholmsföreningen kommer att genom en
utsedd speciell kontaktperson informera om planerade resor så att
medlemmar i andra av regionens föreningar får information om dessa och
även kan anmäla sig för att vara med. Denna information till föreningarna
kommer att gå ut via det regionala e-postregistret från Mjölby.

6

Christina Edvertz poängterar vikten av att föreningarna uppdaterar sina
kontaktuppgifter och eventuella ändringar i dessa via förbundets hemsida.
Det är också mycket viktigt att föreningarnas styrelser arbetar aktivt med
respektive valberedningar för att bereda väg för en fungerande backup till
styrelsen och komma i kontakt med framtida intresserade nya
styrelsemedlemmar.

7

Förbundets IT-användnings-enkät gicks igenom, det kunde konstateras att
nivån på IT användandet varierar ganska mycket mellan de olika
föreningarna men också att mycket aktiviteter pågår för att komma tillrätta
med denna problematik. Christina Edvertz informerade om det pilotprojekt
som pågår i Örebro och att det fans möjlighet för regionens föreningar att
delta och eller hålla sig informerade via en kontaktperson som heter Leif
Johansson.

8

Nästa ordförandekonferens i regionen planeras till Gotland år 2021 i slutet
av april.

9

Mötet avslutades
Anna-Lena Lange / Bo Andersson

