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REMISSVAR ANG RPC-RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG PÅ NEDLÄGGNING AV
LOKALFÖRENINGAR
Bakgrunden till denna skrivelse är riksstyrelsens förslag till omorganisation som
presenterades på senaste ordförandemötet. Den föreslagna omorganisationen
förmulerades såsom svar på ett sinande intresse för RPC bland medlemmarna i
vissa delar av landet. Man har haft svårt med att bilda styrelser vilket lett till
nedläggningar. Riksstyrelsen drar därav slutsatsen att lokalföreningarna har
spelat ut sin roll och kan läggas ner. Istället för lokalföreningar skulle
riksstyrelsen sköta RPCs angelägenheter, hålla i hela budgeten centralt medan
medlemmarna ute i landet fick äska pengar för sina aktiviteter och projekt.
Medlemmarna skulle bilda olika nätverk för dessa projekt och riksstyrelsen
centralt skulle besluta vilka av dessa skulle få medel och vilka inte.
Vi i Stockholm läns lokala förenings styrelse har svårt att se på vilket sätt detta
skulle öka engagemanget hos medlemmarna. Föslaget torde snarare motverka
sitt syfte. Vi tycker att så länge vi vill ha en förening, måste vi respektera och
värna föreningstanken, d v s respektera sådana demokratiska processer som
medlemsinflytande och val av representanter till riks- och lokalföreningar. Vi
måste följa RPCs stadgar som i detta avseende lyder:
§ 15 om Lokalförening:
" Lokalförening bildas för visst distrikt, vilket fastställs av riksstyrelsen och vars
gränser ska framgå av lokalföreningens stadgar. Medlemskap i lokalförening
medför medlemskap i Riks och viceversa.
...
Lokalföreningar utgör självständiga juridiska och ekonomiska enheter i
förhållande till Riksföreningen."

Den nuvarande organisationens grundtanke och syfte var att ge riks och lokala
föreningar delvis olika ansvarsområden och aktivitetsfält. Man ville frigöra
resurser för riks att ägna sig åt riksomfattande uppgifter: arbeta mot politiker
och myndigheter centralt samt ha en samordnande roll med rikskonferenser,
kongresser, tidsskriften, medlemsavgifter mm. Lokalföreningarnas
ansvarsområden skulle omfatta den direkta kontakten med medlemmarna
lokalt och arbete mot lokala nyckelpersoner. Lokala mötesplatser för
information, utbildning och dialog mellan medlemmarna och allmänheten är
viktiga. För att sköta detta arbete behövs fasta strukturer som samordnar
verksamheten och ansvarar för budgeten.
I stora delar av landet finns det vitala lokalföreningar som bedriver en
mångfald av aktiviteter både inåt (riktat direkt till medlemmarna) och utåt där
man jobbar mot allmänheten, myndigheter att lokala aktörer på plats. Den
lokala förankringen går inte att underskatta och kan enligt vår mening inte
ersättas av centaliseringen av resurserna. Dessa föreningar representerar
dessutom minst 75% av medlemmarna! En av dem är RPCs Stockholmsförening
med en aktiv och mångfacetterad verksamhet och många engagerade
medlemmar.
Vi tycker att RPC istället för att demontera sina lokala föreningar ska satsa på
att utveckla flexibla föreningsformer. Bygga på det som redan finns och
fungerar men gärna ta vara på resurser som den digitala tekniken erbjuder. Där
får vi ändå inte glömma att vi både har många medlemmar som är vana vid mer
traditionella mötesformer och andra, mer orienterade mot snabba utbyten via
sociala medier. Vi måste ha en organisation som rymmer dem alla.
Problemet med de nedlagda lokala föreningarna kan tacklas på andra sätt. Här
är några förslag i denna riktning :
1) Fånga upp nya medlemmar genom förbättrade rutiner kring medlemsförteckning och tidig information kring RPCs organisation. Någon ansvarig bör
utses för detta inom riks.
2) Möjliggöra för medlemmar i distrikt där lokalförening saknas att bli medlem i
en annan förening.

3) Utveckla flexibla mötesformer för det lokala styrelsearbetet (t ex färre
fysiska styrelsemöten, mer kommunikation via olika media, arbete i nätverk
kring olika teman/projekt).
4) Värna om det engagemang som finns genom att erbjuda de aktiva
medlemmarna utan lokal förening att äska pengar för olika ändamål: enstaka
lokala projekt, föreläsningar o dyl. Medel som annars skulle tillfalla den
nedlagda föreningen stannar hos riks och kan disponeras på detta sätt.
5) Sprida de goda exemplen och länka de olika lokala föreningarna till varandra,
t ex genom tätare ordförandemöten (både sammankomster och
telefonkonferenser).
6) Knyta upp de engagerade medlemmarna genom att erbjuda deltagande i
olika projekt inom riks. Detta kan förstärka riks och vitalisera den lokala
verksamheten på sikt.
Vår övertygelse är att det är bättre att ta vara på den enorma kompetensen
och erfarenheten som finns hos medlemmarna ute i landet än att skärma sig
från den. En förening bygger på medlemmarnas inflytande och engagemang
även om dessa så klart kan skifta över tid. Just nu behövs det stöd och
uppmuntran till dem som fortfarande orkar kämpa i motvind – på sikt kan nya
medlemmar ta vid där de gamla tröttnat och nya lokalföreningar kan bildas till
stöd för PDT, dess utövare och klienter.
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