Till GKSS Styrelse
Motion Inför vårmötet 2022:
DB 2022-4, Medlemsombud & Ansvarsområden
Ombud & Ansvarsområden
Tyvärr framkommer ofta olika synpunkter och klagomål rörande klubbens sätt
att sköta sina åtagande. Inte sällan beror dessa på felaktiga informationer,
missuppfattningar eller okunskap!
Men för att olika synpunkter skall komma till klubbens kännedom behövs en
kanal till vilken våra medlemmar kan vända sig i alla tänkbara frågor. En
Medlemskontaktman helt fristående från styrelsen och anställda?
(Kanske förslags/meddelande-låda utanför kansliet, kunde vara en god början.
Men då skall den ju kollas inte alltför sällan?)
”Bryggombud” är också en tanke i detta sammanhang. Varje brygga utser en
medlem såsom kontaktman. Frivilliga finns!
Föreslår att man på allvar försöker få till en ansvarig medlem på varje ställe,
som kan tänka sig att tillse att vi inte missar skötsel mm på våra anläggningar.
Därmed inte sagt att man behöver göra det själv, men att man är välkommen
att komma med förslag och föranstalta om åtgärder, där man bedömmer att
sådana erfordras!

……………………………………………………………..
Dick Berghede
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Svar Motion DB 2022- 4. Medlemsombud och Ansvarsområden
Vi förstår att det finns mycket tankar och synpunkter rörande klubbens sätt att sköta sina åtagande.
Det tyder på ett stort engagemang om klubbens verksamhet.
En brevlåda är uppsatt vid entrén till klubbhuset. Den töms varje dag under vardagar.
Där kan medlemmar lämna synpunkter på det man tycker är bra samt det som skulle kunna
förbättras. Styrelsen vill uppmana den som har idéer att om helst vända direkt sig till den kommitté
som förslaget landar hos om det är ett sådant förslag.
Styrelsens Förslag:
Styrelsen föreslår att den del av motionen som gäller förslagslåda bifalles.
Det finns också möjlighet att maila medlem@gkss.se eller den kommitté som förslaget landar hos.
De övriga förslagen med kontaktman vill styrelsen avvakta med.
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