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Samråd inom VGR 
Den 31 mars hade vi ett möte i Skara. Där vi tre ordföringar i VGR träffade Katarina Dahlgren och 

Jihm Forsberg. Mötet var påkallat av förändrade arbetsuppgifter för kanslisten i Skara. Genom att den 

administrativa personalen också skall ha hand om medlemsservice på nationell nivå blir det mindre tid 

över för arbete mot länsföreningarna. Vi i Södra Älvsborg har ju under lång tid varit satta på undantag 

vad gäller administrativt stöd så oss påverkar det marginellt om ens något. 

Den gemensamma kassan för arbete inom VGR kommer att regleras en gång per år. D.v.s. varje läns-

förening tar sina kostnader och ”utjämning” av kostnader sker i samband med bokslut. 
 

 

  

Årsstämma 
Den 3 april hade vi vår Årsstämma. En lugn tillställning med stor del omval på förtroendemannasidan. 

Nya ordinarie i styrelsen blev Mona Landin, som flyttade upp från suppleant och efterträdde Per Ot-

tergren som avsagt sig omval, samt Johan Samuelsson som efterträdde Sven-Erik Ferm som också 

avsagt sig omval. Som ny suppleant efter Mona Landin valdes Henrik Einarsson in. Från förbunds-

ledningen var Lars Ingelmark representant och han pratade om vad förbundet har för tankar om 

framtiden. SO-chef Jihm Forsberg och Vår länsansvarige konsulent, Karl-Johan Brindbergs höll 

också anföranden på stämman. Strax under hundra personer (ombud, gäster och medlemmar) mötte 

upp på stämman. 

 

 

Styrelsemöte 
Ett konstituerande styrelsemöte hölls den 12 april. Roller i styrelsearbetet, arbetsgrupper, kretsfadd-

rar uppdaterades. För 2014 gäller följande roller i styrelsen:  ordförande Bengt-Ove Ström, vice ordfö-

rande Bo-Erik Persson, kassaförvaltare Anders Andersson  sekreterare Ulla Ternander och dessa till-

sammans med Ronny Fihn och Henrik Einarsson utgör AU. 

Henrik Einarsson har tagit på sig uppdraget att vara Länsförenings kommunikatör. 

Representanter i övrig framgår av bif. bilagor liksom vem som är fadder för resp krets.  

 

 

Kommande möten/aktiviteter 
Vi skickar två representanter, Lennart Appelqvist och Henrik Einarsson, till förtroendemannautbild-

ning på Öster Malma som går av stapeln 25 till 27 april 2014 

Nästa styrelsemöte sker måndagen den 5 maj 2014 kl 18.
30

 på Väla. 

Henrik Einarsson representerar Länsföreningen när nätverket för Länskommunikatörer samlas den 

9 och 10 maj 2014 på Öster Malma 

Nytt SO-möte hålls den 12 maj 2014. 

Arbetet med att få till ett ungdomsläger sommaren 2014 intensifieras under april/maj. 

Förberedelser för att säkerställa en länsföreningsfinal i Kretskampen under augusti 2014 pågår. 

Hoppas att alla kretsar kan få till ett lag till denna länsföreningsfinal! 
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