
Nyrekrytering till Vänerkretsens styrelse, så gick det till 

Vid ungefär den här tidpunkten förra året fick vi i Vänerkretsen besked om att tre av totalt åtta 

styrelseledamöter inte ställde upp för omval. Suppleanter saknades och någon valberedning har 

kretsen inte lyckats rekrytera på de senaste fyra fem åren. Årsmötena har över tid varit allt annat än 

välbesökta. Lägger man till de begränsningar som pandemin förorsakade och det faktum att vi redan 

tidigare haft svårigheter att skapa riktig klubbkänsla i Vänerkretsen. De stora avstånden geografiskt 

sett som vi har kring Vänern har inverkat. Ingen önskesits för oss som blir kvar i styrelsen att reda ut. 

Av kvarvarande styrelse har fyra varit verksamma under många år, och några har till och med lämnat 

aktivt båtliv bakom sig. Sommaren 2021 passerar och ingen omedelbar lösning i sikte så långt. Några 

informella möten gav dock näring åt en handlingsplan där vi drastiskt föreslår att om vi inte får till en 

förnyelse av styrelsen så avvecklas Vänerkretsen. 

Ett så drastiskt steg kan man inte ta utan att inhämta medlemmarnas åsikt i frågan. Vårt upplägg för 

fortsättningen går i korthet ut på att skicka ut ett välkomstbrev till nya medlemmar i Vänerkretsen 

senaste året med beskrivning av kretsen och ett upprop om att det finns möjlighet att engagera sig 

som funktionär hos oss. Med någon veckas fördröjning beskrivs sedan det allvarliga läget för kretsen i 

tidningen Vänerkryss där det också förklaras att vi planerar att genomföra en medlemsundersökning 

för att få ett beslutsunderlag för hantering av kretsens framtid. 

Medlemsundersökningen utformades så att styrelsen begärde att få svar på om du som medlem 

tyckte att kretsen skulle drivas vidare och samtidigt få reda på om du var beredd att hjälpa till så att 

det kunde ske. Du kunde enbart svara JA, jag kan tänka mig att ingå som funktionär i Vänerkretsen 

eller NEJ, jag kan inte tänka mig att ingå som funktionär i Vänerkretsen. Du kunde också ange inom 

vilket intresseområde du i så fall skulle kunna tänka dig att ställa upp. Tidsmässigt var vi nu framme i 

oktober. Styrelsen behövde ett beslutsunderlag klart till kretsens förestående årsmöte. Ett utskick till 

samtliga medlemmar gick ut, via e-post till de som anmält sådan eller via brev med posten i annat 

fall. Av utskicket framgick tydligt hur man skulle lämna sin åsikt i medlemsundersökningen. 

Totalt gick ca 550 förfrågningar ut och av 109 inkomna svar har 14 svarat JA att de kan tänka sig att 

ingå som funktionärer i Vänerkretsen. Ett förberedande fysiskt möte hölls i Karlstad med de som 

anmält intresse för styrelseuppdrag. Samlingen genomfördes i mycket positiv anda och flera anmälde 

vilket uppdrag i styrelsen de skulle kunna åta sig. Med förslagen från mötet i Karlstad som underlag 

kallar vi till årsmöte som på grund av pandemin även detta år genomförs på så sätt att årshandlingar 

och ett förtryckt årsmötesprotokoll skickades ut till medlemmarna för godkännande. 52 medlemmar 

besvarade utskicket med att de godkänner det förtryckta årsmötesprotokollet. Därmed konstaterar 

vi att årsmötesbesluten vunnit laga kraft och att vi därmed kunde bereda plats för samtliga personer 

som svara JA i medlemsundersökningen som antingen ledamot, suppleant, adjungerad till styrelsen 

eller i någon av våra kommittéer. Hamn och Farled och uthamn Ekenäs har fångat upp fleras intresse. 

Inte minst har vi också fått ny redaktör för tidningen Vänerkryss. 

Mätbara mål är något man eftersträvar i alla sammanhang numera. Låt oss därför ha som 

målsättning att vi till nästa årsmöte i Vänerkretsen, där allt pekar på att det blir ett fysiskt möte, ska 

vara fler årsmötesdeltagare än de som svara JA och godkänt förtryckt årsmötesprotokoll för 

verksamhetsår 2020/2021. 

Till sist måste erkännas att vi tycker att vi lyckats över förväntan med nyrekrytering av funktionärer 

till Vänerkretsen och att vi kan se framtiden an med tillförsikt. 
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