Motion om öppen medlemskanal
Vi i valberedningen har under året som gått förstått att arbetsbördan har varit tuff för
förbundsstyrelsen. Vi har tidigare föreslagit en öppen kanal och det är förslaget till årsmötet också.
Arbetet blir ju lättare om det fördelas på många. Det saknas information om vad förbundet behöver
hjälp med och då är det svårt som medlem att veta om man kan vara behjälplig med något. Detta
kanske i det stora hela även skulle leda till att vissa konflikter undviks, vilket i sig hjälper förbundet
framåt. På det viset blir förbundet även ett vi tillsammans istället för ett vi och dom.
Kanske kan detta även medföra att valda personer väljer att stanna kvar på sina poster.
Ett par rader på hemsidan är ju allt som behövs; Förbundet söker: samt berörd kontaktperson som
delegerar vidare.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
Att förbundet på sin hemsida har en öppen medlemskanal där vi kan kommunicera kring den hjälp vi
behöver allteftersom.
Lisa Ekblom Sammankallande valberedningen
Marie Axell Valberedningen
Angelica Fisk Valberedningen

Förbundsstyrelsens svar
Vi instämmer i behovet av att förbundet skapar en organisation där fler medlemmar tillåts vara
behjälpliga som volontärer och ha ansvar i genomförande av olika arbetsuppgifter.
Förbundet har under de senaste åren samlat in uppgifter från medlemmarna genom frågeformuläret
som är tillgängligt via hemsidan. En av frågorna i formuläret gäller medlemmens önskemål om att ta
en aktiv roll i den ideella organisationen. I slutet av 2018 beslöt förbundsstyrelsen att avsätta
resurser för att aktivt kontakta medlemmar som anmält intresse. Det därav påbörjade
kontaktarbetet har gett positivt resultat både för arbete i lokalförening och i riksförbundet.
Förbundet har alltså under 2018 haft kapacitet och förmåga att påbörja ett systematiskt arbete för
att rekrytera fler aktiva medlemmar. Vår bedömning är att det finns bättre resurser för detta viktiga
arbete under verksamhetsåret 2019.
Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen med följande tillägg:
Att förbundsstyrelsen utser en ansvarig person (som bör vara styrelsemedlem) med uppgift att
presentera nya arbetsuppgifter, proaktivt kommunicera med medlemmar om arbetsuppgifter samt
förmedla kontakter mellan intressent (medlem) och lämplig arbetsgemenskap
Att samtliga förbundets kommunikationskanaler (hemsida, mejl, tidning, personliga samtal mm) kan
användas för att presentera erbjudanden om att få vara behjälplig med arbetsuppgifter i
organisationen. Dock skall sättet att kommunicera alltid anpassas efter de förutsättningar som gäller
för varje arbetsuppgift och att den öppna medlemskanalen som del av hemsidan används när detta
bedöms lämpligt.

