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Proposition 2 
 
Proposition 2 - om Länsförbundets nya roll fram till utgången av 2024 
Styrelsen föreslår att arbetet mot en länsplacerad Verksamhetsutvecklare (VU) fortsätter enligt 
nedanstående beskrivning och i dialog med Riksstyrelsen. 
 
Bakgrund 
Som många redan vet lades vårt Regionkansli i sydost (Östergötlands-, Jönköpings- Kronobergs- 
Kalmars-, och Gotlands län) ner.  
Vår Verksamhetsutvecklare i Sydost servade 5 Länsförbund och 44 kretsar, och frånsett möjligen 
något år inledningsvis fungerade aldrig kansliet hos oss. 
På grund av nedläggningen får vi 5 länsförbund ʹ efter lång tid och många diskussioner - del av 
motsvarande pengar. Ersättningen beräknas enligt en modell där man fördelar en viss del av en 
beräknad regionkostnad. 25 % fördelas på 5 länsförbund och resterande på antalet kretsar i de fem 
länsförbunden. Pengarna utbetalas till - och disponeras av - Länsförbunden. 
Detta innebär att vår ekonomi i Jönköpings Länsförbund har ökat mer än trefaldigt. 
Denna ekonomi har vi avtal med Riks på tom 2024 och i god tid före utgången av avtalstiden skall 
diskussioner om framtiden då föras. Det finns även möjligheter att ha underhandssamtal. 
 
sĂĚ�ŐƂƌ�>ćŶƐĨƂƌďƵŶĚĞƚ�ŶƵ�ŽĐŚ�ǀĂĚ�ǀŝůů�ǀŝ�ĨƌĂŵĊƚ͍ 
Vi har initialt satsat på att lyfta kretsarna vad gäller de digitala stödsystemen. Hemsida, Rutger, 
kalender m.m., men också med sociala media typ Face Book. 
Vi har budgeterat mera pengar som kretsarna kan söka för aktiviteter. 
Vi planerar att kunna stödja kretsarna vid aktiviteter eller annat som man kanske inte helt klarar av 
att arrangera eller genomföra på egen hand vad gäller organisering, kontakter etc. 
&ƌĂŵĊƚ tittar vi på möjligheterna att ha en verksamhetsutvecklare (VU) för Länsförbundets 14 
kretsar. (Alltså en mera lokal VU till skillnad från de VU som finns på regionkanslierna och som servar 
flera Länsförbund.)  
Denna funktion skulle kunna vara en kontrakterad person som initialt kanske jobbar åt oss 8 timmar 
i veckan eller liknande. För dessa tankar söker styrelsen stämmans godkännande och fulla stöd. 
 
<ƌĞƚƐĂƌŶĂƐ�ŝŶƉƵƚ͊ 
Vi inbjuder alla kretsar att vara med och diskutera inriktningen framåt. Detta kan ske direkt med 
någon i styrelsen via telefon eller mail och vi kommer att ha det som en viktig punkt på höstens 
Länsdelsträffar. 
Genom att aktivt delta har kretsarna möjlighet att konkret påverka hur Länsförbundet satsar. 
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x Fortsätta stötta vad gäller hemsidor och övriga tekniska plattformar. 
x Arbeta med att få igång en vilande krets. 
x Stödja kretsarna vid arrangemang 
x Hjälpa intresserade kretsar att dra igång Snok-verksamheten 
x Vara bollplank vid behov. 
x Hantera remiss-ärenden om kretsen behöver hjälp 
x Etc 

 
Denna lista vill vi diskutera med kretsarna om propositionen vinner gehör hos stämman. 
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