8 steg för sammanslagning av lokalavdelningar
1.

Börja med att fundera på varför ni vill gå samman med en annan lokalavdelning och vad ni vill uppnå. En
lokalavdelning behöver inte alltid vara aktiv, utöver att genomföra ett årsmöte. Varje lokalavdelning kan
drivas utifrån de förutsättningar styrelsen har för tillfället.
Har ni testat att engagera fler medlemmar för att få spridning på arbetet? Korta och tidsavgränsade uppdrag
är ofta lättare att tacka ja till än ett styrelseuppdrag. Viktigt är att komma ihåg att just den lokala
förankringen kan försvinna med en större geografisk yta.

2.

Ta kontakt med LRFs regionkontor för att samråda om idén.

3.

Nästa steg blir att lyfta frågan kring sammanslagning med medlemmarna. Bjud t ex in till aktivitet och
medlemsmöte där ni gör något intressant för medlemmarna, samtidigt som ni diskuterar avdelningens
framtid. Var tydligt med detta i inbjudan så att inte sammanslagningen kommer som en nyhet på plats.

4.

Utifrån diskussionerna på mötet kommer ni antagligen att landa i någon av följande slutsatser:
a) Det finns ingen vilja att gå samman med någon annan avdelning. Då får ni fortsätta som tidigare och
försöka att ta tillvara på det engagemang som finns hos de medlemmar som inte vill se en sammanslagning.
b) Det finns en vilja att gå samman med en annan avdelning. Då fortsätter ni enligt nedan.

5.

Härefter tar styrelsen förslagvis kontakt med en närliggande lokalavdelning, som medlemsmötet fört
resonemang kring att vara lämplig att gå samman med.

6.

Den tillfrågade lokalavdelningen, som är positiv kring sammanslagning, skall också bjuda in till ett
medlemsmöte för att diskutera igenom frågan med sina medlemmar. Om ingen närliggande lokalavdelning
är intresserad, så kontakta regionkontoret om hur ni kan gå vidare.

7.

Vid samtycke om sammanslagning. Planera och genomför först två separata årsmöten för respektive
lokalavdelningar, lämpligen på samma plats, för att sedan hålla ett gemensamt årsmöte med de två
lokalavdelningarna som ska gå samman.
Informera respektive valberedning, så ett gemensamt förslag till styrelse och andra uppdrag i den nybildade
lokalavdelningen kan förberedas.
När avdelningar slås samman, så tillfaller eventuella tillgångar den nya avdelningen.

8.

Starta gärna upp med en social aktivitet för den nybildade
lokalavdelningen för att lära känna varandra!

