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Relancering af medlemsrådet
Vil du være med til at kvalificere Kredsbestyrelsens arbejde?
Vi synes, medlemmernes stemme er vigtig i forhold til de beslutninger, der træffes, og
med vores medlemsråd ønsker vi at inddrage medlemmerne endnu mere, end det er
tilfældet i dag.
Medlemsrådet skal idéudvikle, komme med forslag og/eller tage stilling til udvalgte
punkter på bestyrelsesmøderne. Formålet er, at bestyrelsens beslutningsgrundlag
kvalificeres.
Spørgsmålene fokuserer på holdninger, og der kræves ikke en masse baggrundsviden.
Eksempelvis kunne det være: ”Hvad synes man om…”, ”Vi har tidligere gjort x og y – skal
vi supplere med noget – evt. gøre noget helt andet” og videre i den dur.
Alle medlemmer kan deltage i rådet. Det kræver alene, at du har en holdning og vil dele
den med os.
Medlemsrådet startede i sommeren 2019. Efter en evaluering blandt deltagerne, er
konceptet tilrettet ud fra de svar vi modtog. Vi åbner nu igen for tilmeldinger til
medlemsrådet, og vi håber at tidligere deltagere og nye har lyst til at deltage.
Medlemsrådet vil blive etableret, når minimum 10 medlemmer har tilmeldt sig rådet.
I praksis foregår deltagelse i medlemsrådet ved, at de medlemmer der tilkendegiver
interesse herfor, får tilsendt en mail med spørgsmål/valgmuligheder eller andet, som vi
ønsker svar tilbage på indenfor en nærmere fastsat frist på et par uger.
Som noget nyt medsendes desuden et link til et fastsat Teams-møde på én time. Her kan
de der ønsker det, deltage og drøfte spørgsmålet med andre i medlemsrådet. Mødets
koordinator kan også stille opklarende spørgsmål til det aktuelle tema.
Deltagelse i Teams-mødet er helt op til den enkelte – man kan sagtens svare på
spørgsmålene uden at deltage i mødet.
Tilbagemeldingerne fra både mails og Teams-mødet indgår så i Kredsbestyrelsens
efterfølgende behandling. Når referatet fra Kredsbestyrelsens møde er godkendt, får
medlemsrådet en tilbagemelding på hvor Kredsbestyrelsens beslutning kan ses.
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