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Medlemmarnas röst – Din chans att påverka föreningens framtid! 

Nedan några frågeställningar som styrelsen diskuterat under året. Vad tycker du som medlem? 

(Om tiden inte räcker till i det formella mötet, så kan vi fortsätta diskussionen på Bishops Arms) 

 

I. Föreningens fokus 

Hur bör vår förening verka, är vi i första hand en ”påverkansorganisation” eller en 

”nätverksorganisation”? Delvis överlappar de två syftena varandra, och i båda fallen gäller att vi vill 

verka för ett mer hållbart byggande, men vilken väg leder bäst till målet? Hur gör vår förening mest 

nytta? 

Beskrivningarna kan göras mycket mer omfattande, men kan kanske i korthet beskrivas enl följande: 

a. ”Nätverksvägen” 

Fokus på nätverket, att vi träffas, ”nätverkar” och utbyter erfarenheter och kunskaper, vi inspirerar 

varandra och lockar på så sätt fler medlemmar. Vi utgår från medlemmarna och de goda exempel de 

kan bistå med. Kanske kan vi också hjälpa våra medlemmar att få fler/bättre uppdrag. 

b. ”Påverkansvägen” 

Fokus på att genomföra arrangemang där vi försöker påverka politiker och (högre) beslutsfattare 

inom branschen och kommuner att förändra byggandet i en mer hållbar riktning. Våra medlemmar 

rekryteras bland dem som sympatiserar med detta och kanske själva vill vara med och försöka 

påverka. 

c. Eller finns det en tredje väg? 

 

II: Våra arrangemang 

Hittills har föreningen genomfört en kombination av studiebesök, nätverksträffar och konferenser, 

större såväl som mindre. Allt har väsentligen genomförts med ideella krafter (vi hade under 

2018/2019 en resurs från Lunicore finansierad av Region Skåne, men det var ett engångsprojekt). 

Speciellt de lite större konferenserna tar ganska mycket tid och kraft från de medlemmar som 

genomför dem. Så frågan är vilken inriktning vi bör välja inför framtiden? T ex: 

 

1. Konferenser/Studiebesök/Nätverksträffar 

Genomföra lite större seminarier/konferenser i den takt som vi orkar med? Och komplettera med 

studiebesök och nätverksträffar. Alltså ungefär som hittills 

2. HEJ 

Eller ska vi satsa mer på lite enklare arrangemang som inte kräver lika mycket förberedelser; t ex lite 

enklare ”Hållbart Efter Jobbet” (HEJ)-arrangemang där vi kanske bjuder in bara en föreläsare, och 

sedan har tillfälle för nätverkande mellan medlemmar (och föreläsaren). Å andra sidan kan de göras 

lite mer frekvent, t ex 4 ggr per ”termin”. 

 

III. Hur får vi fler att engagera sig? 

Det har tenderat att bli så att det i första hand är de som sitter i styrelsen som står för det ideella 

arbetet. Hur kan vi enklast motivera fler medlemmar att engagera sig föreningen? 


