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Arbetsgruppen för främjande av medlemsmedverkan

Förslag till förändringar

På Sågstens Samfällighets årsmöte 2017 röstades det för en motion om att en arbetsgrupp
för ”främjande av medlemsmedverkan” skulle bildas. Arbetsgruppen, som bildades på
årsmötet, har bestått av

Leif Andersson, Sågstensvägen 10

Göran Håkansson, Holms väg 39

Anders Pettersson, Holms väg 35

Anders Nilsson, Pelle Svibels väg 107

Ove Hedström, Flundrastigen 63

Även medlemmar utanför arbetsgruppen har tillfrågats om synpunkter och dessa har

beaktats i arbetsgruppens vidare arbete.

Gruppen har haft fem arbetsmöten och vid dessa har följande övergripande
ställningstaganden gjorts

- Området förändras - Medlemmarna förändras - Vi måste förändras

- Delaktighet skapar ökad samhörighet men också minskad belastning för valda
funktionärer

- "Sociala torg" önskas

- Projektformen som arbetsmodell förordas

- Anläggningsbeslutet kontra "Våra allmänna önskemål" måste beaktas

Arbetsgruppen vill framföra att förslagen till förändringar skall ses som "En ledstång, ett
hjälpmedel" och att det just är arbetsgruppens förslag.

Arbetsgruppen lämnar följande förslag utan prioritetsordning:

Pos Förslag till förändring

1. ÅRSMÖTET

a Annan mötesordförande än styrelse-ordföranden.

b Föreläsare bjuds in.
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Pos Förslag till förändring

c Alla val ska ske på årsmötet.

d Bättre/tydligare redovisning av vad som gjorts under verksamhetsåret och vad
som föreslås göras kommande verksamhetsår.

e Dag för årsmötet förläggs före vårstädningen.

f Under punkten ”Övriga frågor” bjuds medlemmarna in för att informellt ”göra
sin röst hörd”. ”Marknadsförs” i Kallelsen.

2 SOMMARMÖTET

a Lägg ner mötet. Kalla till möte närhelst behov uppstår.
Annan informationskanal skapas, se nedan. Kommittéval flyttas till årsmötet.

3 STÄDDAGARNA

a Kommittéer och Vägs styrelse inventerar djupare vad som kan göras av
medlemmar, såväl på städdag som löpande under året, se efterföljande förslag.

b Inför ”projektformen” för att engagera medlemmar i arbeten som ligger såväl
inom som utanför kommittéernas arbetsområden. Projektarbeten kan skapas under
hela sommarsäsongen.

c I kallelse till städdag ska framgå vad som ska göras och vilka redskap som behövs.

4 MIDSOMMAR

a. Inför rollen ”projektledare” med ansvar för planering och som har
delegationsmandat.

b. Upprätta dokumentation i form av en ”Att göra-lista” innehållande Inköp,
Utrustning, Aktiviteter, Bemanning, Tidplan mm. En slags ”handbok” som
används år efter år och revideras vid behov.

5 INFO TILL MEDLEMMARNA, KALLELSER MM

a Ett ”kontinuerligt” informationsflöde från styrelse och kommittéer till
medlemmarna skapas, ”vad händer inom föreningen”.

b Hemsidan förses kontinuerligt med info om ”vad händer inom föreningen”.

c Introducera en ”Boappa” (för smartphone) för informationsöverföring i alla dess
former till medlemmarna.
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Pos Förslag till förändring

d Annat informationssätt till de som inte använder smartphone eller dator måste
säkerställas.

e ”Affischering” (inför möten, städdagar, aktiviteter mm) inom området striktas upp
så att man ytterligare säkerställer att medlemmarna får reda på vad som är på G.

6 SOCIALA AKTIVITETER

a Efterfråga intresse för t ex Bouletävling, Femkamp på ängen, Fisketävling etc.
Intresserade arrangerar.

b Efterfråga intresse för höstfest t ex i form av knytkalas/ medlemmarna tar med sig
det man vill äta och dricka. Intresserade arrangerar.
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