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Anteckningar från regionalt samråd region FAS Syd 2018-10-11 i Jönköping. 

Ordförande för FAS Jönköping, Ingvor Jutnäs, hälsade välkommen med en kort resumé över 

tändsticksstaden Jönköping som är drygt 700 år gammal. FAS-föreningen är nu nybildad efter ett par 

år med en interimsstyrelse, men det finns många pensionärsföreningar i stan som konkurrerar med 

varandra. 

Följande föreningar närvarade: 

Karlskrona: Sten-Göran Johansson, Kerstin Gunström. Jönköping: Ingvor Jutnäs, Gunnel Torstensson, 

Tyrone Pihl, Kenneth Sjöberg, Solveig Höög. Gislaved: Bernt Turesson, Mona Gemfors. Växjö: 

Gunnar Svensson. Malmö: Karin Larsson, Christine Rosenqvist, Peter Persson. Halmstad: Marianne 

Andersson, Gunilla Wallerot, Lennart Lindström, Bärnt-Olof Gottwaldsson, Ingrid Anderö. Värnamo: 

Lars-Göran Klemming. 

Från Förbundet: Birgitta Swenson, Skövde och Rolf Bååth, Borås. 

Förbundsstyrelsens uppdrag och mål, från 2014-15, 16 punkter, gick vi igenom. Alla beslut hos 

styrelsen och vid stämmor arkiveras i original i Örebro. I maj 2017 beslutades om samma indelning 

för samråd som för ordförandekonferenser, nämligen de 4 väderstrecken samt Bergslagen. Och 

Halmstad begärde att få byta till SYD från VÄST, vilket noterats. Samråd hålls på hösten varje år, och 

ordförandekonferenser på våren vartannat år.  

Diskussion kring förbundets hemsida, hur ofta går man in och tittar, vad finns, inloggning krävs som 

Kaj förmedlar, men även avslutar om man inte visat intresse under några års tid. Kaj har ryckt upp 

hemsidan fantastiskt. Vad gäller föreningarnas egna hemsidor är det meningen att man ska sköta sin 

själv, men Kaj kan vara behjälplig vid introduktion. 37 av föreningarna använder förbundets server, 32 

har Joomla. Och ny version kommer vid årsskiftet och här önskades att förbundet ska berätta vad som 

är nytt. Samt att bistå med utbildning. Framhölls att hemsidan är mycket viktig för föreningarnas 

överlevnad. Förbundsstyrelsen har diskuterat en utbildningsgrupp som kan ställa upp på regionala 

träffar, vilket gav önskemålet från SYD att starta upp denna grupp snabbt. Kanske även en regional 

expert i varje samrådsgrupp. Halmstad tycker att bokningsprogrammet i Joomla är suveränt! Att även 

erbjuda andra funktioner i styrelser utbildning och att det skulle kunna samordnas med samrådsmötena 

tyckte man var en utmärkt idé. 

Förbundets reklammaterial omnämndes samt att förbundet har en mycket bra försäkring – info på 

hemsidan! 

Halmstad och Ystad hjälper gärna till för att ge stöd till vacklande och nybildade föreningar. 

Informerades om Föreningsregistret samt Föreningsservice – meddela Förbundet vid jubileum, det 

skänks en slant till välgörande ändamål i Föreningens namn 

Att få tips om goda föredragshållare och intressanta studiebesök finns möjlighet till under 

Föreningsservice – men det krävs att föreningarna rapporterar in! 

FAS-golfen diskuterades, men även att man skulle kunna inbjuda till andra grenar samtidigt t.ex. 

bridge, boule, bowling – skulle kanske locka fler till Förbundsstämman. Eller ett mera regionalt 

”Riksmästerskap” för samvaro och trevnad t.ex. mellan SYD och VÄST, för det får inte vara för långa 

avstånd. 

Slutligen uppmanades samtliga Föreningar att meddela alla förändringar i sina styrelse-

sammansättningar till Webbmaster. 
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Info kring GDPR – här blev ett bra utbyte av info från föreningarna. T.ex. hade Gislaved info på sitt 

höstprogram, Ystad och Halmstad info på sina resp. hemsidor. Kortfattat och bra. I princip: tala om för 

medlemmarna att ”vi har ett register med namn etc.” – vill du inte vara med så säg till. En del 

kommuner ger grundbidrag/aktivitetsbidrag och kräver då personnummer. 

Övrigt: anmälan till aktiviteter är mycket olika i gruppen, slumpmässig fördelning i Karlskrona, 

Jönköping sänder ut sitt program med posten men den delas ju ut så olika så det blir inte rättvist. Än 

en gång förespråkades Joomlas anmälningsförfarande. 

Info från Förbundet: vid ordinarie förbundsstämma var 26 st föreningar närvarande, vid extrastämman 

24 st. Valberedningens förslag gick igenom. Nästa styrelsemöte 13-14 november, se hemsidan. 

Samrådsmötet 2019 arrangeras av Halmstad (som ju nu gått över till SYD) torsdag 10 oktober 2019 i 

Halmstad. 

/Birgitta Swenson 

 

 


