Motion om utbyte mellan lokalföreningar/ blivande lokalföreningar.
EDS lokalförening Göteborg med omnejd har nu varit verksam under ett år. Vi har arbetat aktivt och
både påverkat politiskt, spridit kunskap kring EDS/HSD och skapat mötesplats för medlemmar. Vi ser
stora fördelar med att det bildas fler lokalföreningar och vill att Riksförbundet intensifierar arbetet,
på ett målmedvetet och strukturerat sätt, med att motivera fler att ta steget och bilda lokalförening.
Ett led i detta arbete kan vara att redan existerande lokalföreningar kan hjälpa Riksförbundet genom
att stötta andra som skulle vilja starta lokalförening. Vi föreslår därför minst en årlig träff med
representanter för redan existerande lokalföreningar och lokala nätverk där vi kan utbyta
erfarenheter och motivera varandra. Genom dessa erfarenhetsutbyten kan även redan existerande
lokalföreningar få inspiration från andra på hur verksamheten lokalt kan byggas upp och bygga
nätverk.
EDS Göteborg med omnejd yrkar
att årsmötet beslutar uppdra åt styrelsen att med hjälp av existerande lokalföreningar planera,
budgetera och genomföra en utbyteshelg under verksamhetsåret.
På styrelsens vägnar

Ingela Johansson
TF Ordförande i EDS Göteborg med omnejd

Förbundsstyrelsens svar
Att få till fler lokalföreningar är förbundets prioriterade mål i närtid. Detta föranleds av att lokala
träffpunkter är oerhört viktiga för våra medlemmar, ändamålsparagrafens punkter förutsätter
lokalföreningar för att vi ska lyckas, och lokalföreningar i tio län är vad som saknas för att
Riksförbundet ska vara berättigat till organisationsstöd från Socialstyrelsen (och kunna skapa ett
kansli).
Förbundsstyrelsen instämmer i motionen och har allt sedan idén väcktes av Göteborgs lokalförening
diskuterat möjligheten att förverkliga detta. Frågan är av finansiell karaktär. En helgträff så som
föreslagits brukar kosta ca 3000:- kr per deltagare. Det vill säga ca 30 000:- kr för 10 deltagare, det
dubbla om det blir 20 deltagare. Anser årsmötet att vi ska ta dessa medel från vårt sparkapital och
infoga i budgeten?
Alternativt, vilket förbundsstyrelsen fört diskussioner om, ansöka om medel från Postkodstiftelsen
eller Arvsfonden. Där skulle en träff som denna kunna var en del av ett större projekt som handlar
om att utveckla förbundet på ett nytt sätt, skapa delaktighet samt försäkra sig om en lösning som är
långsiktig.
Förbundsstyrelsen anser att vi bör ansöka om projektpengar för att kunna skapa förutsättningar för
fler lokalföreningar, där en sådan här träff blir ett viktigt inslag.

