
           EN ORDFÖRANDES REFLEKTIONER 

               Inledning 

Jag har på enträgen begäran blivit ombedd att notera ned mina erfarenheter 

som ordförande för Ringhalsveteranerna under tiden sommaren 2010 till till 

årsmötet 2015. 

När jag slutade arbetet på Ringhals 2009-10-01 hade jag inga planer på några 

nya uppdrag . Efter några veckor kontaktade valberedningen mig och ställde 

frågan om jag inte kunde tänka mig ställa upp som ordförande kandidat för 

Ringhals Veteranförening på årsmötet 2010. Jag kände mig tveksam eftersom 

jag hade ingen erfarenhet av föreningsverksamhet. Det hela mynnade ut i att 

jag på årsmötet valdes in som suppleant för att överta posten som ordförande 

2010-09-01. 

               Erfarenheter 

Som jag tidigare nämnt hade jag ingen föreningserfarenhet så det var med viss 

oro som jag åtog mig uppdraget. 

Hur jag hanterat uppdraget skall inte jag bedöma utan det är styrelsen och 

Ringhals Veteranförenings medlemmar som skall göra den bedömningen. 

Däremot kan jag yttra mig om hur jag tycker att bland annat hur 

styrelsearbetet har fungerat. 

Min bedömning är att styrelsearbetet har fungerat mycket bra. Protokoll har 

kommit ut mycket snabbt efter styrelsemöten. Kassören har haft full kontroll 

på ekonomi och medlemsförteckning för att nämna ett par nyckelfunktioner. 

Festaktiviteter, resor och studiebesök har planerats och genomförts på ett 

föredömligt sätt. Webbansvarig har stor del ibland annat vårt minskade brev 

utskick till förmån för mail hantering. 

Det har varit bra och djupa diskussioner på våra styrelsemöten och besluten 

har tagits förrän enighet har uppnåtts.    



                Vad kunde varit bättre 

Suppleanterna och webbansvarig kallas och deltar i alla styrelsemöten. Det är 

bra att alla är insatta i verksamheten vid eventuella inhopp. Deras roll är 

däremot inte på pränt  vad som gäller när beslut skall tas. Min uppfattning är 

att de deltar inte vid besluten det vill säga de har ingen röst. 

Efter årsmöten har oftast styrelsen en ändrad sammansättning. Jag känner att 

jag inte gjort tillräckligt infasning av nya ledamöter och suppleanter. Till 

exempel i samband med det konstituerande mötet kunde det varit lämpligt 

med en genomgång av stadgarna vilket även skulle friska upp kunskaperna för 

omvalda ledamöter. 

Ett annat område som är klassiskt för ideella föreningar är hur man angagerar 

medlemmarna. Jag känner att jag drivit detta med för lite kraft. 

Likaså kunde vi varit tydligare med hur vi vill hantera sponsringen. Är det de 

medlemmar som är angagerade eller är det flertalet som skall gynnas. 

                Slutsats 

Efter nästan fem år som ordförande för Ringhalsveteranerna kände jag att det 

var tid byte och förnyelse på ordförandeposten. Jag kände att det började gå 

slentrian i uppdraget och då behövs nya krafter. 

Det är mycket förändringar på gång på Ringhals och bland veteranföreningarna 

diskuteras nya samarbetsformer. 

Det har varit mycket givande och intressanta år där jag kommer att minnas alla 

våra intressanta och givande styrelsemöten som förhoppningsvis har varit till 

gagn för medlemmarna. 
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