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Minnesanteckningar ordförandekonferens

Hotell Lerdalshöjden, Rättvik

Från.Leksand deltog Eva Jonsson, Elsie Mas och Stig Jakobsson (medverkade som 
föreläsare för distriktets räkning)

Distriktsordförande Lennart Nilsson hälsade alla välkomna. Endast en av 20 
föreningar saknades.

Dagens frågor:

 Aktuella kongressbeslut

 IT-frågor

 Distriktets verksamhet

Aktuella kongressbeslut

Lars-Åke Carlsson, vice ordförande i Avesta har valts in i förbundsstyrelsen och 
rapporterad från kongressen. 

 Ansvarsfrihet för styrelsen – omröstningen slutade med 91 ja och 17 nej. 7 
ombud reserverade sig. Det handlade bl.a. om det upphandlade 
medlemssystemet som inte fungerar. Man borde ha tagit stöd med 
upphandlingen och testat systemet i skarpt läge. En genomlysning har gjorts 
av PWC.

 Val av förbundsstyrelse

 Avgifter ”Rambudget och förbundsavgift 2018-2020. Höjning med 30 kronor 
from 2019. Pengar ska användas till en nationell rekryteringskampanj och 
stöd till lokala kampanjer samt IT-support som ska tillhandahållas av 
förbundet. Vad pengarna ska användas till uppfattade jag som att det blev lite 
oklart i slutändan?

Höjningen innebär att vi ska ta ett nytt beslut om avgift för vår förening.

 Mål och riktning för åren 2018-2020 har tagits.

Det innebär att vi ska se över vår verksamhetsplan

 En skrivning om värdegrund har fastställts. Det innebär att vi kan ta denna 
eller göra en egen för Leksand
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IT-frågor

Systemet beträffande medlemsregistrering fungerar fortfarande inte felfritt. Inte så 
lätt att hantera och distriktet återkommer med utbildning. Bengt Hållén höll i 
punkten

Hemsida – Stig Jakobsson. I oktober samlas alla ansvariga och från Leksand deltar 
gör även Urban Näsgårde. Det vi kan fundera på är vem hemsidan är till för??

Gruppmail fungerar inte tillfredställande, vilket är synd då det är ett sätt att 
informera de medlemmar som har anmält epostadress.

Medlemsstatistik

Det material som delades ut visade sig vara felaktigt. En slutsats är i alla fall att 
antalet medlemmar minskar. Detta gäller inte Leksand – vi har glädjen att ha 
medlemsökning.

STIM-pengar

Förbundet står för dessa kostnader och betalar in 500 000 kronor per år. Det avtalet 
gäller musik på våra möten och sammankomster. Osäkert är dock fortfarande vad 
som gäller material som man lägger upp på hemsidan.

Samverkansområdesmöte

Den 19 oktober i Dala-Järna. Deltagare från Leksand beroende på vilka frågor som 
ska diskturas.

Årsmöte 2018

Hålls i mars månad. Frågan om vem som vill står som värd skickades ut. Frågan är 
om vi i Leksand vill står som värd diskuteras på styrelsemöte.

Reseräkning:

Distriktet står för alla resekostnader för de möte och sammankomster som de 
anordnar. Reseräkningen ska skickas till 

Per Kjellin

Pligg Eriks väg 5

784 56 Borlänge

Vid tangenterna Eva/granskat av Stig
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