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Om Länsförbundets styrelse 

Tyvärr har vår t.f. ordförande Märsta Svärd drabbats av sjukdom och kan inte fortsätta i 
styrelsen. Styrelsen har därför organiserat sig enligt följande fram till en stämma;  
 

Lars Lindfors  Samordnare  li.lindfors@telia.com  070-5152501 
David Ekbäck  Avgående Kassör  david_ekback@hotmail.com  
Marianne Frick Sekreterare  marianne.frick@me.come  
Marita Melin  Ledamot   Marita.Melin@outlook.com  
Olle Mill   Adjungerad  mill.savsjo@gmail.com  
 
Styrelsen måste breddas! 
Finns någon person som kan adjungeras till styrelsen så hör av er. Det är oerhört viktigt att 
vi får in fler kompetenser. Det är valberedningen som föreslår styrelsemedlemmar, medan 
styrelsen själv kan adjungera någon / några till styrelsen för att få mera kraft. 
Valberedare är Sven-Olof Wahlström    fallabagarbod@outlook.com el. 070- 664 87 17. 
 
Om riksstämman 
Vid en digital Länsordförandekonferens den 2/9 informerades om att det blir en stämma 
under våren 2021, men när och om den blir digital eller fysisk är omöjligt att säga i nuläget. 
Ett antal Länsförbund har genomfört digitala stämmor. 
 
Om de Regionala kanslierna 
Det pågår just nu en intensiv debatt runt frågan om de regionala kanslierna. 
Vårt kansli - som omfattar Småland och Östergötland med Gotland som ”associerade” - har 
egentligen aldrig fungerat och samtliga inblandade Länsförbund är överens om att vi inte ser 
någon nytta av ett kansli i den form vi hade. Däremot behöver resurser utlokaliseras för det 
lokala arbetet och vår inställning är att länsförbundet är den bästa plattformen för att sköta 
någon form av resurshantering. 
Länsförbundets inställning har varit densamma sedan tankarna på att starta regionkansli en 
gång började; 

 Vår organisation och de regionala resurserna är väsentliga pusselbitar för att nå 
målområde 5 – en stark och inflytelserik organisation – i hela landet. 

 För att stärka det lokala arbetet måste resurser utlokaliseras. 

 Länsförbundet är den naturliga plattformen att organisera sig runt. 

 Arbetsgivaransvaret måste ligga på Rikskansliet. 

 Personalresursen måste motsvara minst en heltid. 

 Landet ser olika ut och vår organisation måste följa verkligheten. 

 Där regionkanslierna fungerar – kör på där men anpassa formen där det inte 
fungerar. 

 
När detta skrivs verkar det som om riksstyrelsen ”låst fast” att även sydost skall ha ett 
Regionalt kansli och arbetsgivaransvar för detta. Fler möten med Sydost är dock på gång. 
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Om Jönköpings Länsförbunds stämma – preliminärt digital stämma i november 
Styrelsen utreder möjligheterna till digital stämma, och arbetshypotesen är att vi genomför en  
digital stämma i mitten eller slutet av november med hjälp av verktyget Zoom. 
Det innebär att anmälda deltagare får en länk och på angivet datum o klockslag loggar in på mötet. 
 
Flera Länsförbund har genomfört digitala stämmor. 
 
Efter att ha deltagit i flera seminarier runt de juridiska frågorna för en ideell förening kan jag 
konstatera att det inte finns någon lagstiftning utan det är stadgarna som styr, och i en force 
majeure liknande situation som pandemin utgör gäller det att försöka hitta det minst dåliga 
alternativet. 
Det finns alltså inget juridiskt hinder för oss att genomföra en digital stämma. 
 
Synpunkter mottages gärna och finns det erfarenhet av digitala konferenser och liknande ute i någon 
krets så hör av er till;  

Lasse Lindfors  ( li.lindfors@telia.com eller  tel  070-515 25 01) 
Olle Mill (mill.savsjo@gmail.com  eller tel  070- 339 78 36) 
 
Vi hoppas kunna återkomma inom kort med praktiska detaljer, kallelse och dagordning. 
 
 
Tankar i pandemitider 
Ett antal kretsar har i dag sina styrelsemöten via digital teknik, typ Meet, Messenger och liknande. 
Om vi efter stämman kommer fram till att det fungerat bra kanske Länsförbundet borde skaffa 
permanent tillgång till någon digital mötesplattform, t.ex. Zoom. 
Då finns möjligheten för våra olika nätverk och aktiviteter, Kretsordförandekonferensen, 
Klimatgruppen, Handla miljövänligt m.fl. att fortsätta arbeta. 
Vi sparar tid och minskar utsläpp även om det självklart är trevligare att träffas ”i verkliga livet”. 

 
Vid frågor eller synpunkter pratar ni med mig på telefon 070- 515 25 01 eller via mail 
li.lindfors@telia.com  
 
Lasse Lindfors 
Samordnare Jönköpings Länsförbund 
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