
Anteckningar från samråd för FAS Väst i Grebbestad 18-10-04 
  
Deltagare:   
Leif Björk, Alingsås  
Jan-Erik Andréasson, Alingsås 

Lotta Löfgren-Hjelm, Borås 

Birgit Nilsson, Borås  
Kerstin Fognell, Grästorp 

Kurt Eriksson, Grästorp 

Ing-Marie Noréen, Kungsbacka 

Birgitta Olofsson, Kungsbacka 

Nils-Åke Bergman, Kungsbacka 

Leif Gullersby, Lysekil 

Hennie Olsson, Lysekil 

Siewerth Stegdahl, Mariestad 

Reine Olson, Ranrike 

Agneta Almeida, Ranrike 

Kerstin Kahlman, Ranrike 

Thor Svensson, Trollhättan 

Stig Berger, Trollhättan 

Barbro Schönquist, Vänersborg 

Lars Ericsson, Vänersborg 

Göran Jonsson, Skövde 

Roger Edvinsson, Skövde 

Rolf Bååth, Förbundsstyrelsen 

Ingvor Lindström, Förbundsstyrelsen 
 

  
Reine Olson ordförande i Ranrike hälsade alla hjärtligt välkomna till detta samråd. 
 

  
Rolf Bååth informerade om var reseräkningsblanketten finns på hemsidan. 
 

  
Förbundets uppdrag och mål 
 

  
Därefter behandlades dagens första punkt som avsåg förbundsstyrelsens uppdrag och mål. Punkt 
för punkt genomgicks. 
 

 
Vid den diskussionen som följde framkom att man ifrågasatte arrangerandet av golftävling då det 
blivit färre deltagare på senare år. 
 

Det framkom också att det skulle vara en "öppnare" inbjudan till samråden, där kanske en del av 

dagen kunde ha ett tema för de som har andra uppgifter i föreningen. 
  
Ordförandekonferenserna ska vara kvar. 

   

Konstaterades att det är alldeles för få som går in på hemsidan. Det är viktigt att så många som 

möjligt skaffar sig inloggning till förbundets hemsida då där finns mycket information att hämta. 

Förbundets hemsidesadress bör finnas i föreningarnas program, men konstaterades samtidigt 

att det är upp till varje förening att avgöra hur man vill göra. Rolf informerade om att förbundets 



webmaster gärna hjälper föreningarna att komma igång med sina hemsidor, men att föreningarna  

bör kunna klara av de enklaste rutinerna. Det blev en diskussion angående Joomla förbundets 

hemsideprogram där vissa tyckte det var svårt att använda. 32 föreningar använder idag detta 

program men det finns även andra program. 

När det gäller utbildning i hemsidan ansåg man att föreningarna i så fall skulle få jobba med sin  

egen hemsida.  

   

Under punkt 5 ska det istället stå erbjuda hjälp med råd i andra administrativa och ekonomiska  

system och rutiner.  

   

Under punkt 7 fanns det önskemål om en liten symbol med biet som man skulle kunna ge till t ex 

föreläsare. Förbundet finns på Facebook och Twitter. 

   

Punkt 14 tas bort.  

   

Under punkt 15 önskades det mer subventioner från förbundet vid förbundsstämmor. 

   

GDPR   

   

Rolf informerade om att det är medlemmarna i föreningarna som ska säga till om de inte vill vara 

med i registret. Flera föreningar har redan plockat bort en hel del medlemmar. Konstaterades 

också att gamla register får finnas kvar. 

   

Aktuellt från förbundet 

   

Föreningsjubileer. Föreningarna uppmanas att meddela förbundet vi jubileumsfirande 

10, 20, 25 och 30-årsfirande etc. så att detta kan uppmärksammas med en gåva på 1.000 kr till 

föreningen som ska gå till välgörande ändamål som föreningen bestämmer. 

   

Arrangör av nästa förbundsstämma 2020 blir föreningen i Alingsås. 

   

Nästa samråd för FAS Väst kommer att vara i Skövde den 3 oktober 2019. 

   

Mötet avslutades med en intressant information av Reine Olson om Ranrike. 
 


