
Motion 1  

Nedan redovisas motionen i sin helhet. Därefter regionensstyrelses utlåtande. 

Motionen insänd av styrelsen i Finspång Lokalavdelning 

 

Förslag/Motion Regionstämma 2021  

Återinför lokalavdelningens tillgång till Region Östs styrelseprotokoll  

Sedan 2019 har lokalavdelningarnas möjlighet att läsa styrelsens protokoll tagits bort.  

Vid vår fråga då om orsaken lät man oss förstå att motiveringen var att det var styrelsens 

arbetsmaterial och behöver inte vara offentligt och kan dessutom vara en GDPR fråga.  

Vi förstår att det inte är en offentlig handling, begränsades dock tidigare till inloggad medlem. Vårt 

syfte med förslaget att återinföra möjligheten för lokalavdelningen (läs ordförande) är att bibehålla 

en närhet/bra möjlighet till information kring regionens aktuella beslut/färdriktning. 

Informationen/dialogen via regionens nyhetsbrev och andra sätt är bra men skulle kunna förbättras 

ytterligare genom att återinföra möjligheten till ett material som ändå finns. Om beslutet av den 

tidigare möjligheten är en GDPR fråga borde det vara möjligt att undvika detta som ett hinder.  

Hos oss har inloggade medlemmar tillgång till samtliga protokoll och bakgrunden är att vi vill att man, 

om man vill, som medlem skall kunna följa arbetet i föreningen. Vilket vi hoppas bidrar till att skapa 

extra tillhörighet och engagemang.  

Finspång 2021-03-31  

Friluftsfrämjandet Finspångs lokalavdelning Styrelsen/ gm Jens Rinman, ordf 

 

Yttrande från regionstyrelsen 

Styrelsen har tagit del av motionen gällande att återinföra lokalavdelningens tillgång till Region Östs 

styrelseprotokoll, från Finspångs lokalavdelning. 

Styrelsen tycker att denna fråga kräver en ordentlig genomlysning och är inte något som styrelsen tar 

lättvindigt på. 

Därför önskar styrelsen regionstämmans godkännande på att få genomföra en utredning och 

genomlysning på vad som är genomförbart i enlighet med GDPR och vad som behöver skyddas i form 

av personuppgifter i protokollen. 

Styrelsen önskar även att få ta upp frågan med övriga regioner för att skapa en samsyn i frågan för 

att det ska gå i linje med önskan av ett Friluftsfrämjande. Styrelsen önskar att det blir lika i hela 

landet, i dagsläget gör vi olika. 

Förslaget från styrelsen är att regionstämman ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan ordentligt. 

När styrelsen sedan kommit fram till ett bra alternativ implementeras detta omgående och 

avrapporteras vid nästkommande regionstämma. 


