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Anteckningar från regionalt samråd i FAS region Syd onsdagen 24 april 2019 på
Domkyrkocentrum, Växjö
Deltagare:
Birgitta Swenson, förbundskassör i FAS
Christina Edvertz, förbundsordf. i FAS
Gunnar Svensson, Växjö
Rune Bennarsten, Kalmar
Bernt Turesson, Gislaved
Lars-Göran Klemming, Värnamo
Ingvor Jutnäs, Jönköping
Jan-Anders Cederfor, Karlskrona
Marianne Andersson, Halmstad
Ewa Johansson, Växjö

birges@telia.com
christina.edvertz@hotmail.com
sgesvensson@gmail.com
bennarsten41@gmail.com
bertur@telia.com
klemming@vmomail.se
ingvor.jutnas@outlook.com
jan-anders.cederfor@telia.com
mariannson@gmail.com
ewa.m.m.johansson@telia.com

Birgitta Swenson hälsade välkomna och lämnade ordet till Ewa Johansson, som berättade kort om
Växjö och om Domkyrkocentrum, som också fungerar som möteslokal för FAS i Växjö. Därefter en
kort presentationsrunda.
Vad förväntar sig föreningarna av förbundet?
Kalmar: Hjälp med rekrytering av yngre seniorer. I Kalmar försöker FAS synas i gratistidningen med
reportage och annonser.
Jönköping: Marknadsföring av FAS med TV-reklam.
Tips från Halmstad: Bra marknadsföring lokalt av FAS genom samarbete med Cityföreningen, som
ordnar en seniordag, då alla som är medlemmar i någon seniorförening får handla i
centrumbutikerna för halva priset.
Växjö och Kalmar: Hjälp med hemsidan och IT-stöd.
Eniga om att ordförandekonferenser, samrådsmöten, kassörsträffar, ev. tillsammans med
ordförandena är viktiga.
Ingen deltar i Seniormässor.
Föryngring, hur gör vi?
Växjö: Kallar FAS för ”Kulturförening”. Det lockar en yngre kategori.
Eniga om att hemsidan och sociala medier är viktiga för att nå de yngre.
Vad gör förbundet?
Christina berättade att styrelsen försöker komma ut så mycket som möjligt till föreningarna. Vi var
överens om att hemsidan är bra och att Kaj Svartström gör ett fantastiskt arbete som support.
Birgitta visade förbundets hemsida och visade bl.a. var reseräkningsblanketten ligger. Hon visade
även Skövdes hemsida. Särskilt tittade vi på anmälningsförfarandet i Joomla. En manual för
genomgång på något månadsmöte ska tas fram av förbundet.
Christina påminde om förbundsstämman den 8–9/5 2020 i Alingsås.
Christina gick igenom svaren på IT-enkäten. Nuläget, Visioner, FAS-IT, Programval, Nästa steg och
FAQ. FAS-IT gruppen består av Leif Johansson, Örebro, Kaj Svartström, Köping och Åke Sundby,
Enköping. Örebro ska börja med integrerad IT-lösning hösten 2019. FAS-IT gruppen vill gärna knyta
fler intresserade från föreningarna till sig.
Birgitta och Christina uppmanade oss alla att ha backup på alla funktioner i FAS. Helst ska varje
förening ha en separat dator enbart för FAS. Varje förening är mycket sårbar om något händer.
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Aktuellt från föreningarna.
Kalmar: 155 medlemmar. Vill växa. Manuell hantering av administrationen. Har svårt att få nya
styrelsemedlemmar. Tipsade om resa i Vilhelm Mobergs fotspår samt om en resa till Italien.
Gislaved: ca 500 medlemmar. Inga månadsmöten. Måndagspromenader med fika efteråt. Bowling.
Industribesök mycket populärt. Resa till Berlin. Tipsade om ”Rebellkirurgen” Erik Erichsen.
Växjö: ca 300 medlemmar. Inga problem att hitta styrelseledamöter. Önskar fler män i styrelsen.
Välbesökta månadsmöten. Bra lokaler. Studiecirklar i musiklyssning och konsthistoria. Aktiv Seniorkör. Bowling, pub-träffar, studiebesök. Till hösten ”Bussjakten”, friskvård i form av en pristävling, där
man ska gå ut på stan och knyta citat till kända personer, som gett namn åt stadens bussar.
Värnamo: 6–700 medlemmar. Industribesök, Jazz i vinterkvällen, sånggruppen ”Vintage-gruppen”,
teaterresor, vinprovning, gökotta i maj, grillafton med tipspromenad, måndagspromenader med fika,
squaredance. Chris O´Reagen hade varit populär. Även besök på avloppsreningsverket hade varit
intressant.
Jönköping: ca 300 medlemmar. Årsavgift 150 kr. En föreläsning/månad. Inträde 100 kr. Ca 100
deltagare varje gång. Firar 25-årsjubileum 2020. Ska slå på stort då. Har pengar i kassan. Julbord med
luciatåg, avgift 250 kr. Dagsresor populära. En långresa till Berlin. Resa till Oslo fick för få deltagare.
Tak för arvode till föredragshållare 6000 kr. Vårfest. Fabriksbesök populära, inte minst bland
herrarna. Sätter in annons i tidningen en vecka före varje arrangemang.
Karlskrona: 850 medlemmar. Årsavgift 100 kr. Firar 25-årsjubileum 2020. Gör ingen reklam, endast
mun-mot-mun-metoden. Åtta personer i styrelsen. Bjuder på julfesten varje år. Anmälan till varje
arrangemang tidigast en vecka i förväg. Guidning i nyrenoverad kyrka, Carmen i Ronneby,
studiebesök på Räddningstjänsten, Luffarmuseet, safariresa till Eriksberg, resa till Berlin i maj,
skärgårdstur, Birgit Nilsson-museet, Granhults kyrka, resa till skånska slott. Studiecirklar i Mervetarna
och litteratur. Boule, simning.
Halmstad: ca 400 medlemmar. Gratis lokaler. Vid mötena ordnar styrelsemedlemmarna förtäringen,
laxmacka och kaffe, inträde 25 kr. Kortare måndagspromenader samt en långpromenad per termin,
månadsmöten med föredrag eller musik, höst- och vårfest, lunch en gång i månaden, operaresor till
Göteborg och Malmö, industribesök, studiecirkel i litteratur, canasta en gång i veckan.
Värnamo, Kalmar, Jönköping, Växjö och Halmstad samarbetar med Medborgarskolan, Karlskrona
samarbetar med Vuxenskolan och Gislaved med NBV.
Valberedning
Enades om att valberedningsarbetet är viktigt för varje förening. Valberedningen och revisorn bör
bjudas in till något styrelsemöte under året.
Nästa möte
Bestämdes preliminärt till tisdagen den 13 april 2021 i Halmstad.
Tack
Birgitta och Christina tackades varmt för en givande konferens.
Vid tangentbordet
Ewa Johansson

