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Road Show.
Ett rullande schema för organisationens RS tycks finnas, helt utan
genomtänk geografiska förhållanden, bestående dels av våra olika
årstider. Att kräva att man i Västernorrland ska ha en RS med
efterföljande återträff inom 3 veckor, i nov/dec är inte ett krav vi kan
tycka är optimalt under våra förhållanden. Riks beslutar nu om hur
programmet är utformat, helt utan förankring i den inbjudande
Lokalavdelningen. Dock krävs det ett stort förarbete av LA, så som t.ex.
en PowerPoint presentation. Denna PowerPoint presentation avkräver
ansvarig för Riks att få se innan datumet för RS. Den som gjort
presentationen och de som har lagt ner åtskillig tid på att genomföra
denna RS nonchaleras totalt då föreläsaren helt sonika gått in och
ändrat i Powerpoint presentationen genom att ta bort inlagda bilder,
utan att vidtalat den som skickat/gjort den. Vidare beslutar Riks själva
om var denna RS skall vara, som till exempel i vilken lokal den skall ske.
MPS är i stort behov av sponsorer och dessa skall man vara rädda om.
Vi i Västernorrland har ett hotell som verkligen ställer upp med
konferenslokaler för utbildning, övernattningar samt annan. Att gå förbi
dessa genom att Riks tar ett beslut om plats för RS känns som ett svek
mot de vänliga och givmilda sponsorer vi har knutit kontakt med. De ser
oss som en tillgång och vill vara med att stötta organisationen och vårt
LA, oss som de anser gör ett bra arbete. Att då lägga RS på ett
konkurrerande hotell där ingen sponsring på det lokala planet ges,
känns inte optimalt. De krav som ställs på oss som LA att arrangera en
RS, borde vara bättre specificerade, både vad gäller tidsplan men det
bör även ges en större ansvarsfrihet och tilltro på att vi klara av den
uppgiften, utan att någon skall komma och som i vårt fall, ställa den
presenterade LLG medlemmen i dålig dager där folk anser att det vara
dåligt förberett. Alla är vi ny i början, men detta är ett dåligt exempel på
hur någon försöker sätta personen på ”pottan”!
MPS Västernorrland vill att Årsmötet beslutar att Styrelsen ser igenom
förutsättningarna för varje LA samt att de tar hänsyn till det geografiska
läget vad gäller årstider inför de kommande Road Shower som skall
genomföras.
Vi vill även att Årsmötet beslutar att Styrelsen ger varje LA större
befogenheter att bestämma var en RS skall genomföras, samt att en
bättre information delges varje LA, i god tid.
Insänt av Kjell Englund
MPS Västernorrland

Styrelsen yttrande
Styrelsen tycker sig kunna läsa i beskrivningen att en konflikt har förekommit mellan LLGn och en
annan person. Om konflikter inte kan lösas direkt med de inblandade finns Etikgruppen tillgänglig för
att hjälpa till.

Roadshowen kommer under 2016 att genomföras på ett annat sätt. Eventgruppen (som ansvarar för
Roadshowen) har tillsatt en projektgrupp som kommer att arbeta vidare med planeringen samt
genomförandet. I riktlinjerna till projektgruppen ingår att ett tätare samarbete med LLGerna skall
finnas.

Styrelsen föreslår årsmötet
-

Att avslå motionen då Eventgruppen tillsammans med kansliet och Mediagruppen redan arbetar
på detta.

