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Var sak har sin tid
I skrivande stund har jag varit JHRF:s
ordförande i nästan tio år.
Under denna tid har förbundets
verksamhet delvis ändrat inriktning och
en del av de visioner jag hade när jag
valdes in som den yngste ordföranden
någonsin har infriats medan andra har fått
komma på skam.
Så är det för det mesta. Särskilt i ideell
verksamhet.
Stundtals har det varit stormigt, som till
exempel när vi valde att gå från att själva
hantera den gemensamma försäkringen
till att överlåta det på Marsh.
Med facit i hand vet vi att det blev bra. Vi
har till exempel en väsentligt lägre
försäkringskostnad och ett bättre skydd
nu än då.
Visst var det vågat, det medges, och idag
hade jag kanske valt ett annat sätt att
genomföra förändringen även om jag
menar att vi fattade ett riktigt beslut.
En annan sak som vi genomfört och som
jag menar är ett stort steg på vägen mot
ett fördjupat samarbete mellan våra
medlemsföreningar är det gemensamma
tillståndet att bedriva utbildning.
Det spar mycket pengar åt
medlemsföreningarna och skall man säga
något negativt så är det väl kanske att
utnyttjandet av denna möjlighet är väl
svagt.
Det kan, och det kommer säkert, bli bättre
även på den punkten.

Man blir inte fet på att arbeta ideellt och
det är inte heller meningen. Istället får
man sin ”betalning” i kunskap, lärdomar
och möten med både trevliga och mindre
trevliga människor.
Andelen trevliga sådana har dock alltid
övervägt genom åren.
För min del är det nu dags att gå vidare.
Jag har, som tidigare nämnts, suttit tio år
vid nästa årsstämma och känner att det är
dags för någon annan att ta över.
Jag har dock meddelat valberedningens
ordförande att jag kan ställa upp som
suppleant i ytterligare ett år för att stötta
den som blir ny ordförande i sin roll om
det finns önskemål om det.
Några av er har säkert uppfattat att det
har varit lite turbulent på senare tid. Så
har det varit även tidigare, och mitt beslut
har inget samband med detta utan har
mognat fram under en längre tid.
Nu är det upp till er att komma med ett
klokt förslag på ny ordförande. Det är
ingen sak för mig att lägga mig i, även om
det naturligtvis skulle kännas roligt om
den som efterträder mig delar de visioner
om vad JHRF skulle kunna bli i framtiden.
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