
Rapport från styrelsemötet den 11 februari 2021 

Nuvarande styrelses tredje möte hölls även det digitalt den 11 februari. En betydande del av 
mötet ägnades åt styrelsens mål och åtgärder för att nå målen. För säkerhets skull upprepar vi 
här de av styrelsen fastslagna målen: 

1. Vi ska vara fler medlemsföreningar vid tiden för stämman 2022 än när styrelsen 
tillträdde. Vi var då 46 föreningar. 

2. Vi ska vara fler medlemmar vid årsskiftet 2021/22 än vid årsskiftet 2019/20. Vi var då 
20 600 medlemmar. 

3. Minst hälften av våra föreningar ska använda eller ha påbörjat konverteringen till 
hemsidesverktyget WordPress vid tiden för stämman 2022. 

4. Minst hälften av våra föreningar ska använda eller ha påbörjat implementeringen av 
det administrativa verktyget Mina Aktiviteter vid tiden för stämman 2022. 

De uppsatta målen förtjänar en förklaring.  

De första två målen gäller förbundets storlek och strävan att växa. Expansion är i och för sig 
inget självändamål. Om en förening lägger ner klarar sig de kvarvarande lika bra ändå. 
Likadant med medlemsantal; några medlemmar färre i en förening gör ingen större skillnad. 
Verksamheten går ändå vidare. Skälet till att vi lägger vikt vid tillväxt är att vi ser antalet 
föreningar och medlemsantalet som det bästa måttet på våra medlemmars uppskattning. 
Sjunkande tal indikerar att vi inte lyckas med rekryteringen av nya (yngre) medlemmar. 

De två senare målen är ett uttryck för vår ambition att förenkla föreningarnas verksamhet, för 
att de ska kunna lägga sina resurser på kärnverksamheten, nämligen att tillhandahålla ett 
attraktivt program. WordPress är världens populäraste verktyg för att skapa webbplatser. Det 
är enkelt att underhålla och uppdatera. Mina Aktiviteter erbjuder enkel hantering av 
medlemsregister, anmälningar, massutskick och betalningar med full transparens för 
föreningens förtroendevalda. Om alla föreningar väljer samma verktyg kan förbundet erbjuda 
stöd, utbildning och utveckling. 

Vad gör vi för att nå målen? 

Det är nu flera år sedan en ny förening startades. Under tiden har flera som Avesta, Karlstad, 
Norrköping och nu senast Ranrike lagt ner. Vi saknar en modell för att starta nya föreningar. 
Kanske kan vi få hjälp av Medborgarskolan. Var ska vi börja? Här behöver vi tips och råd av 
föreningarna och även praktisk hjälp. Kontakta någon i styrelsen! 

Varför ökar vissa föreningar medlemsantalet medan andra tappar medlemmar? En 
arbetsgrupp ska ta sig an denna fråga och försöka ge handgripliga svar till hjälp för våra 
föreningar. Även här välkomnar vi tips och idéer. 

Hittills använder tolv föreningar Mina Aktiviteter och åtta WordPress. För att nå ut till 
samtliga föreningar genomförs under våren digitala informationsmöten i varje region. 
Uppslutningen är stor, intresset likaså. Några föreningar har bett om separata 
informationsträffar för hela deras styrelser. Kontakta Leif Johansson om ni vill ha ytterligare 
information. Nästa steg under våren är en utbildning i WordPress. 

 

 



Årsavgift till förbundet 

En förening har uttryckt en önskan att förbundet avstår från årsavgiften 2021 med hänvisning 
till minskade kostnader. Det stämmer att kostnaderna för digitala styrelsemöten är väsentligt 
lägre än fysiska möten. Dessutom uppstod ju inga kostnader för den inställda årsstämman 
förra året. Styrelsen beslutade dock avslå denna begäran av följande skäl: 

1. Beslut om årsavgiftens storlek de kommande två åren fattades så sent som i september 
2020 av årsstämman. Vi ser inget skäl till att nu frångå detta beslut. 

2. Många föreningars kommunala bidrag är beroende av medlemsskap och betald 
årsavgift till förbundet. 

3. Förbundets ekonomi är visserligen god, men avsevärda medel kommer att satsas på 
utbildning i hemsidesverktyget WordPress och det administrativa verktyget Mina 
Aktiviteter. 

4. Deltagande i årsstämman 2022 i Alingsås kommer att subventioneras i betydligt större 
utsträckning än normalt av förbundet, om den ekonomiska ställningen så medger. 

Förbundsstämma varje år? 

Frågan var uppe på stämman i Värnamo 2018 och styrelsens förslag fick avslag. Vi anser det 
dock vara olyckligt att hela styrelsen, som väljs på två år, kan bytas ut samtidigt. Därför 
förbereder vi ett förslag om en förenklad stämma vartannat år, då halva styrelsen väljs. Vi 
kommer att skicka ut en remiss med förslaget någon gång vid årsskiftet. 

Regionsorganisation 

Kungsbacka flyttas på egen begäran över till Region Syd. 

FAS-golfen 

Ingen förening har anmält sitt intresse för att arrangera FAS-golfen 2021. Om ingen förklarar 
sig villig planerar vi något slags golfutbyte i annat format. Mer om detta senare. 

Reklammateriel 

Block, pennor och namnskyltar etc finns att rekvirera på förbundets hemsida. 

Nästa styrelsemöte 

Äger rum 14-15 april 

 

Enköping 24/2 2021 

Åke Sundby, ordf 

 


