Uddevalla Kommungrupp

Uddevalla 190925

Till styrelsen i LRFs Regionstyrelse Västra Götaland

Vid Uddevalla Kommungrupps ordinarie styrelsemöte den 19 juni 2019
beslutade styrelse att ge Torsten Torstensson och Stig Olsson i uppdrag att
sammanställa en skrivelse till Regionstyrelsen med anledning av hur
Regionstämman den 18 mars hanterades.
Fem valda representanter från Kommungruppen i Uddevalla deltog på
stämman och samtliga ställer sig bakom den kritik som framförs av
undertecknade.
- Delar av presidiet kunde inte hantera den uppgift som man var tillsatt
att utföra.
- Talartiden användes ungefär hur man behagade trots att
bestämmelsen är/var att man hade 3 min talartid. Samma talare
återkom med repliker och hävdade ytterligare 3 min.
- Troligtvis på grund av att stor del av styrelsen skulle avgå kändes det
som att styrelsen inte var engagerad på stämman.
- Inledningsanförandena upplevs av många som allt för långa och
omfattande.
- Det verkar som att alla gamla oförätter skall upp på varje stämma.
- Valet av valberedningen var ett stort skämt och var mycket dåligt
förberett.
- En del talare älskar att höra sin egen röst utan att över huvud taget
tillföra något eller komma med yrkanden.
- Ändringarna i motionerna var röriga och ogenomtänkta.
- Presentationen av de nya styrelsemedlemmarna kunde varit betydligt
bättre.
Många är oroliga över varför vi inte lockar yngre, engagerade människor till
stämmorna men de som står i tur att ta över efter oss, som nu är ansvariga, vill

ha betydligt bättre effektivitet. Därför föreslår vi följande åtgärder till nästa
stämma:
- Byt ut den del av presidiet som inte fungerade.
- Se över talartiden och korta ner tiden för repliker och maximera antalet
replikmöjligheter.
- Korta ner inledningsanförandena och antalet inledningstalare.
- Se till att gamla tvister läggs åt sidan och inte kommer upp på stämman.
95 procent av deltagarna vill inte höra mer om detta och det lägger sorti
på hela stämman.
- Förbered och förankra valen bättre.
- Gör en utredning om vi verkligen skall ha så många stämmodeltagare.
Det borde kunna gå att halvera antalet vilket skulle göra stämman både
effektivare och hålla nere kostnaderna.
- Sätt en tidsgräns för hela stämman så att det inte blir ett sömnpiller.
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