Motion till APU Networks årliga föreningsstämma 13 maj 2017.
En beskrivning av situationen
Enligt nuvarande läge i APU:s styrelse så har ordföranden p g a arbetsomständigheter tillsvidare
flyttat från Sverige till Bosnien och Hercegovina.
Motivering till förslaget
Som tidigare ordförande (4 år) och ledamot i APU:s styrelse (6 år) är jag väl medveten om
utmaningarna som ordförandes post innebär för såväl ordföranden själv, övriga ledamöterna
och suppleanterna, såväl som medlemmarna i det vardagliga arbetet. Både på individuellt nivå
men också och kanske främst här, i form av grupparbete.
Mängd möten, aktiviteter, events, medlemskontakter och övrigt styrelsearbete är intensiv och
många gånger kräver fysiskt närvaro. Att inte nämna vikten av att nätverka och finnas tillgänglig
i det landet föreningen har sin verksamhet i (APU är främst aktiva i Sverige och nätverket har en
viss engagemang i Bosnien och Hercegovina).
Utifrån min kunskap och erfarenhet om föreningens verksamhet och de höga krav på arbetet
alla i föreningen ställer och inte minst styrelsen, ser jag stora utmaningar och även problem om
ordförande i APU Network är bosatt utomlands under längre tidsperiod än någon enstaka vecka
eller månad. Även om ordföranden hade varit bosatt i en annan stad i Sverige hade det varit en
stor utmaning för hindersfri styrelse- och föreningsarbete.
Regelbunden närvaro, särskilt i styrelsemöten är A och O för kvalitativa, effektiva och
pragmatiska möten. Ordförande är en ledare för hela organisationen och som sådan borde vara
det främsta föredömet för både styrelse- men också föreningsarbete. Finns man inte fysiskt på
plats vid sådana möten och tillfällen, är det nästintill omöjligt att praktisera ledarskap på den
nivå en ordförande har.
Stort geografiskt avstånd är ett hinder för ordförande som har det högsta strategiska, praktiska
och moraliska ansvaret och är enligt gällande stadgar/regler även firmatecknare för föreningen.
Konkret förslag till förändring eller lösning
Enligt denna motion, förslår jag att APU:s stadgar revideras med en definition där det förtydligas
att föreningens ordförande ska vara bosatt i stor Stockholm under hela sin mandatperiod.
Notera:
Denna motion handlar inte om personen som är ordförande idag eller imorgon är lämplig som
ordförande eller ej.
Denna motion handlar om att ordförande borde vara geografiskt bosatt där APU-s sate är för att
säkra föreningens kort- och långsiktiga arbete.
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