
Motion till FREDSBASKRARNA STOCKHOLMS    ÅRSMÖTE    2019-03-07 

 

                                      FÖRBÄTTRAD  INFORMATION 

 

Bakgrund:    Efter att under många år ha följt och deltagit i många av FREDSBASKRARNA    
STOCKHOLMs aktiviteter så upplever jag en viss försämring senaste året, när det   
gäller antalet deltagare. Och även spridningen på dessa deltagare.                                              
Det är en ”kärntrupp” på typ 15 personer som är med på nästan alla aktiviteter, 
därutöver kommer ett mindre antal vid ett fåtal tillfällen.                                                    
Jag tror därför att styrelsen måste förbättra informationen avsevärt.    

                        I skrivande stund (13 Januari)  finns inte en enda aktivitet inritad via Veteran-
förbundets hemsida??      Jag saknar också information från ex.vis förbundsråd om 
vad som händer allmänt i Sveriges Veteranförbund.,m  

                        Sedan finns det då en FaceBook-grupp (Träffplats Stockholm) där det i varje fall 
finns information om Årsmötet.   Många av oss veteraner börjar bli lite äldre och              
jag vet många, som inte använder sig av data i allmänhet och FaceBook i synnerhet.  

                        Det kan kännas imponerande att man genom denna sida når ut till 426 personer 
men tittar man närmare på gruppens medlemmar så visar det sig att ett stort antal 
inte är medlemmar i Fredsbaskrarna Stockholm och dessutom är spridda över en 
stor del av landet. Och dessutom är vi väl knappt 900 medlemmar varför man på 
detta sätt inte ens når hälften. 

Bedömning:  Tidigare styrelser hade en planering som gjorde att man två gånger per år kunde 
skicka ut ett program per post till medlemmarna. Dessa brev betalades då av 
förbundet. Vid varje föredragsträff fick man även aktuell information.                    
Ett infobrev med nya styrelsen och en del aktiviteter skickades ut i April/Maj 2018 
men sedan har inget hänt?  På dom fina föredrag som varit eller på det trevliga  
julbordet har inte heller någon information lämnats från styrelsearbete eller nytt 
från Veteranförbundet. 

Yrkande:       1. Jag yrkar därför att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta för att 
informationen förbättras genom att inte enbart använda FaceBook utan även att 
medlemmarna får skriftlig information som når alla.                                                                                                                                                                                                                             
2. Yrkar även på att styrelsen blir mer transparanta med information om förbund 
och styrelse. 

 

 

 

Medlem:   53178  Göran Larsson  markalarsson@bredband.net    

 

 

         


