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Anteckningar från Förbundets ordförandekonferens 2019-04-03 i Borås
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1. Vad förväntar sig föreningarna av förbundet?
I denna punkt lät ordförande Rolf ordet gå laget runt varvid ett antal stora och små frågor ventilerades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trollhättan – frågan har ventilerats i styrelsen utan konkreta önskemål. Dock lyftes värdet och
legitimiteten i att tillhöra ett riksförbund som ett stort och påtagligt värde. Förbundsordförande
Christina lyfte värdet av att ha backup för viktiga funktioner i styrelsearbetet.
Lysekil – har 70 medlemmar. Inga uttalade förväntningar
Falköping – marknadsföring av Föreningen Aktiva Seniorer
Kungsbacka – med 344 medlemmar och ny ordförande. Skall ta med sig dagens diskussioner
till det egna styrelsearbetet.
Alingsås – har 362 medlemmar och en positiv medlemsutveckling. Vill synas mera!
Deltagande i mässor ofta för dyrt men utbildningsinsatser centralt skulle upplevas positivt.
Grästorp – liten välmående förening. IT-stöd är viktigt.
Borås – har arbetsgrupper och kommittéer. 2-dagarskonferens i styrelsen uppskattat. Ordnar
”Hemlig resa” för aktivitetsledare.
Skövde – ny ordförande uttalar intresse för centralt ordnade utbildningar/temadagar. Arbetar i
4–5 kommittéer. Ordnar samrådsmöte i Skövde 3 oktober 2019.

2. Kontaktuppgifter gentemot förbundsstyrelsen
På förbundets hemsida samlas kontaktuppgifter från föreningarna om ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och webbmaster. Det är angeläget att dessa fem funktionärer rapporteras till
Förbundets webbmaster Kaj Svartström. Ordförande konstaterade också att förbundets hemsida är
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dåligt besökt och uppmanade alla att se till att föreningarnas styrelsemedlemmar skaffar sig
inloggningsuppgifter för att komma åt den service som finns på hemsidan.
3. Organisation med regionansvariga
Förbundet anordnar dels ordförandekonferenser vartannat år och regionala samråd varje år. 2
representanter från föreningarna får delta i samråden på Förbundets bekostnad. Regionindelningen är
Nord, Bergslagen, Öst, Syd och Väst (dit vi hör) Varje region har en ansvarig i styrelsen och vår är
naturligtvis Rolf Bååth. Det utgör en bra organisation för tematiska möten och utbildningar. Vår region
omfattar 11 föreningar där alla har hemsida (7 st i JOOMLA)
Under denna punkt fick vi anledning att konstatera att vårt ”Bi” är skyddat men inte namnet Aktiva
Seniorer.
4. IT-stöd i verksamheten
En grupp på tre personer har arbetat under det underfundiga namnet ”FAS-IT”. Den består av Kaj
Svartström (FAS´s webbmaster), Åke Sundby (Enköping) och Leif Johansson (Örebro).
Christina och Rolf rapporterade från deras arbete via OH-bilder. Örebro kommer att prova ett system
från CogWork men frågorna var fler än gruppens bilder gav svar på. Denna fråga kommer med
säkerhet att leva i Förbundet ett tag och alla närvarande i mötet var inte beredda att avge några
synpunkter eller anmäla sig som piloter tillsammans med Örebro.
5. Aktuellt från föreningarna
Ordförande fick inte mycket gensvar på denna punkt. Däremot ledde de mycket öppna och livliga
diskussionerna oss in på frågor om FAS-golfens vara eller inte vara, på ersättning till reseledare och
andra funktionärer och kostnadsersättningar till styrelseledamöter. Ingen av föreningarna arvoderar för
insatser men det finns en flora av dolda arvoderingar varvid det framstod som klart att subventionera
medlemsavgiften inte är lämpligt. Det finns rent skattemässigt möjlighet att ersätta för kostnader upp
till i alla fall 900 kr (i visa fall högre) utan att detta blir föremål för beskattning.
6. Nästa ordförandekonferens
Förbundsstämma hålles vartannat år och ordförandeträffar däremellan. Nästa stämma är 8–9 maj 2020
i Alingsås. Följaktligen är nästa ordförandemöte 2021 och vi var överens om att detta skulle hållas i
Grästorp 7 april 2021.
7. Övriga frågor
Vi konstaterar att de statliga normerna för milersättning är 18,50 kr per mil tillämpas i Förbundet.
Blankett för ersättning finns på hemsidan.
På fråga från vår vän i Ranriket Reine Olson om ersättning till STIM vid våra tillställningar
konstaterade vi att försiktighet skall gälla. Vissa regler gäller för slutna sällskap och andra vid
föreställningar för allmänhet. STIM-ersättning utgår till upphovsman fram till 70 år efter hen´s
bortgång.
Vid pennan Thor Svensson.
Mitt intryck är att detta var ett öppet och trivsamt möte där många frågor ventilerades. Stort tack
till Christina och Rolf.

