Sammanställning av FSO medlemskonferens
med Lisa Moraeus 20 sept 2017
Onsdagen var bokad sedan länge och efterlängtad. Då kom föreningscoachen
och föreläsaren Lisa Moraeus till vår medlemskonferens.
Vi var 31 stycken föreningsmedlemmar och politiker som träffades på morgonen för att dricka kaffe
och äta en smörgås innan konferensen började i Axel Munthesalen. Inbjudan hade denna gång även
sänts till pensionärsföreningar, reumatiker , SRF, DHR och politikerpartier eftersom föreläsningen är
högst aktuell för all sorts föreningsarbete.
Marianne Dahlberg inledde dagen efter att Sara hälsat välkomna. Marianne är ordförande i ABF och
vi har länge velat att hon skulle besöka vår kurs‐ och konferensverksamhet. Idag blev det så!
Hon tog upp mycket kring ABF´s viktiga kärnverksamhet: att erbjuda prisvärd utbildning i alla möjliga
ämnen och att motverka klassklyftor i samhället. Idag är det tuffare villkor för att engagera sig i
samhället och det är ett gemensamt ansvar att stärka det viktiga föreningslivet. ALLA tycker att
tillgängligheten ska bli bättre. Det pågår en debatt om vem som ska stå för resurserna. ABF tar sitt
ansvar, menar Marianne, och erbjuder mycket och brett. Hon bjöd också in till att våga gå lite
”utanför ramarna” och att önska en ovanlig och nydanande kurs/studiecirkel hos ABF är kul och går
säkert att ordna!

Kaj Raving, politisk sekreterare, ansvarar för landstingsträffar. Han berättade hur planeringen och
arbetet inför, under och efter dessa träffar/möten går till. Höstens träffar är i skrivande stund i full
gång och startade 2 okt med första gruppen. Föreningar kan höra av sig till Sara på FSO eller Kaj om
man vill ha information eller fråga något om dessa träffar.

Kaj menar att de viktiga mötena med brukare och anhöriga, som medlemmar ofta består av, ger
mycket till landstinget. Förra året prövades nya grepp i o m att föreningar bjöds in i större grupper.
Det har fungerat bra och Kaj sa att han fått till sig att det är en vinst att träffa varandra, över
föreningsgränserna. Många har liknande frågor som arbetet i föreningen driver och man blir starkare
i samarbetet. Nytt för i år är att möten sker i Oskarshamn som finns ungefär mitt i länet.
Skicka gärna in frågor och ämnen till Kaj i förväg om man vill få snabbare svar (förhoppningen är på
själva träffen). I januari så börjar budgetarbetet, informerar han om.
Exempel som förverkligats efter att ha lyfts på dessa träffar är:
Från föreningen RSMH‐ självinläggning blir verklighet.
Flera föreningar ‐ rehabilitering för kroniskt sjuka.
Dock framkom, från två medverkande föreningar under dagen, att svar på frågor bör bli ännu bättre.
Om inte svar kan levereras direkt från landstingsmajoriteten så kan kontakt med föreningen tas i
efterhand när man kommit fram till relevant information om någon fråga. Kaj tog till sig denna
önskan. Fler passade på att ställa frågor till honom och det är mycket bra att Kaj tar sig tid om
kommer och förklarar för oss personligen!
Åke Ring, som är ordförande i FSO styrelse sedan årsmötet i början på året, presenterade sig. Han är
också engagerad i HRF (Hörselskadades förening) och har tidigare arbetat politiskt.
Han berättar om vad arbetet i FSO innebär:
Arbetar ständigt gentemot landstinget för att förbättra våra medlemmars levnadsvillkor
(handikappolitiskt arbete)
Samt medlemsservice såsom utskrifter och erbjuda kontor/dator/telefon för medlemsföreningar
Det är vad ni i föreningarna tycker är viktigt som FSO ska jobba med/för! Därför så har styrelsen
arbetat fram en enkät som skickats ut i aug till föreningarna. Samlas och fyll i den och sänd till FSO, så
ska vi sammanställa den. Utifrån vad ni önskar så ska vi inrikta arbetet mot det. Resurserna på FSO
kansli är små, både personalmässigt och ekonomiskt. Därför så kan vi omöjligt arbeta med allt men
med prioritering – i alla fall det viktigaste!
Det beslutades att ett utskick till ska göras med enkäten så att alla säkert har den. Detta är gjort i
september månad.

Sara berättade om styrelsens beslut om att följa riksförbundet och många andra län, att vi ska heta
FUNKTIONSRÄTT KALMAR LÄN. Den nya loggan är framtagen och visades. Den bifogas här i
dokumentet. Arbetet med att byta till det nya namnet kommer att utföras av kansliet (hemsida,
kuvert, rollup m m ) och får ta sin tid. På årsmötet i mars 2018 tas beslutet av föreningarna.

Lennart Marmelid underhöll oss med musik från förr. Lennart arbetade förut i projektet ”KULTUR I
VÅRDEN” och spelade gó musik för de äldre på boenden. Det var en mycket omtyckt insats som
gladde många människor och väckte gamla minnen. Vi fick önska gamla låtar och det svängde!
Efter musiken så tog sig sällskapet till resturangen för att avnjuta lunch.
Därefter så hälsades vår gästföreläsare välkommen. Lisa Moraeus presenterade sig och bl a så är hon
ordförande i Växjö Röda Korskrets och engagerad i Amnesty. Hennes engagemang o ideella och
idéburna organisationer har alltid varit viktigt. OCH JA! Hon är släkt med Kalle Moraeus på långt
håll☺
Det är alltid svårt att sammanfatta en lång föreläsning på några rader, men jag ska göra ett försök.

Lisa tycker att en mening ska följa med oss i vårt ideella arbete:
‐

Vad engagerar oss och hur kan man hålla det vid liv?

Dessutom är det bra att tänka efter hur man vill göra som ledare. Hur man vill uppfattas och vad man
vill prioritera. Det är bra att dela ledarskapet i en organisation, att ge och ta och ha någon att utbyta
tankar och idéer med. I många av vår föreningar i FSO/Funktionsrätt så finns nog ofta ett sådant här
samarbete med ordförande och vice ordförande.

I det idéburna jobbet så är det viktigt att alla känner sig som en del av en grupp! Detta löser sig inte
självt utan kräver förberedelser av t ex styrelsen. Efter årsmötets nyval så bör gruppen lära känna
varandra, gärna på ett lustfyllt sätt och sedan diskutera vad man vill arbeta för det året som kommer.
Vilka värderingar man har. Om man tillsammans bestämt sig för –”så här vill vi arbeta” så undviker
man risken för konflikter och grupperingar. Det blir lägre risk för tråkigheter som tar tid och kraft, om
man har jobbat ihop sig med gruppen.

Man behöver också fundera på hur man gör engagemanget hållbart och lustfyllt. Hon ger i uppgift att
var och en får tänka efter vad som lockade i föreningslivet och om det är av samma skäl som man är
kvar idag. Diskussion i smågrupper följde.

Trots vad många tror så är det lika stort engagemang i samhället idag och ungefär samma timantal
läggs i Sverige på ideellt arbete. I undersökningar så har det sett likadant ut sedan 50‐talet. Fast det
finns så otroligt många fler föreningar och organisationer att välja att lägga sin kraft på idag.

Detta är de vanligaste skälen till att människor engagerar sig i föreningar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Intresse / specialområde
Använda min kompetens
Meningsfullt / viktigt
Styra / leda / organisera
Socialt sammanhang
Utvecklas, lära nytt

Vi är alla olika, en del pratar under tiden de tänker, andra vill fundera i lugn och ro och sedan
återkomma. Detta blir tydligt på ett styrelsemöte där man ska ta beslut i en fråga. För att
ALLA ska komma till tals och inte bara vissa, så är dessa sätt bra:
‐ diskussion i gruppen under två minuter
‐ gå undan och fundera i några minuter
‐ viktigt att dagordning skickas ut och att den är tydlig och utförlig
‐ man kan vänta med ett beslut tills nästa möte
‐ gå runt en runda på mötet (om någon inte vill prata ‐ säga pass)

Vidare så menar Lisa att detta SKA vara förankrat i organisation:
LYSSNA PÅ VARANDRA
VISA ATT ALLA ÄR VIKTIGA
SKAPA FORUM ATT DRIVA SPECIFIKA FRÅGOR (KOMITTÉER)
TILLÅT SPECIALISERING
ANSVAR FÖR SIN FRÅGA –SEKTIONER
PROVA NYA ARBETSFORMER (TESTA OCH UTVÄRDERA)
LYSSNA PÅ TRADITIONSBÄRARE
TÄNK PÅ ATT HA MED HELA FÖRENINGEN! (SÅ ATT DET INTE BLIR MEDLEMSTAPP)
Värt att tänka på.
När det inte kommer folk till aktivitet längre t ex så gäller det att släppa taget. Vad är det som
gör att vi håller fast vid något för länge? Många gånger hålls projekt igång trots att inget ”liv”
är kvar.
Lisa tog sedan en liknelse med naturens växter som var träffande. Läs i en cirkel…

BÄR FRUKT
Framgång
Skörda
VISSNA, FÖRMULTNA
Energi tillbaka i
kretslopp

HJÄRTBLAD
Idé som kommit upp

IDÈ
GRODD
Idé

Håll kvar i det positiva, det roliga som en gång gjorde att vi lockades till föreningslivet! Det
gör också att det blir lättare att få nya medlemmar engagerade.
Med detta avslutade vi dagen, som hade rekord i antal deltagare, och kaffe och kaka väntade. In på
det nya året så väntar konferens med tema Anhöriga bl a. Välkomna då!

/ Vid tangentbordet: Sara Cullin Rinaldo

