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Något gammalt, något nytt…

Det nya fullmäktige som påbörjar sin verksamhetsperiod blev undantagsvis vald utan 
omröstning, eftersom man i valet på hösten ställde upp endast två kandidater fl era än 
själva antalet fullmäktigeplatser. Två personer blev i godo suppleanter så man slapp en 
arbetskrävande och kostnadsskapande valprocedur. I kandidatnomineringen förekom 
regionala skillnader som eventuellt berodde på att stödgrupperna för lokalföreningarna 
och de olika föreningarna i varierande grad satte in sig i saken.

Vid ett gemensamt seminarium för det avgående och nya fullmäktige i slutet av 
förra året begrundades orsakerna till den ringa aktiviteten i kandidatnomineringen. Den 
invecklade kandidatnomineringen och valproceduren ansågs vara en orsak, och man 
ansåg också att en enkel ledamot i ledet har rätt begränsade möjligheter att påverka. 
Man upplever att makten har glidit från fullmäktige till styrelsen och de korta mötena 
har delvis setts som frustrerande tillfällen att fastställa beslut som man på förhand 
kommit överens om. Under seminariet diskuterade man också huruvida medlemmarna 
i nya fullmäktige upplever sig som representanter för sina stödgrupper eller om de 
närmast representerar sig själva. Under debatten blev det klart att majoriteten av 
medlemmarna dock i huvudsak ser sig som representanter för sina stödgrupper. Det 
är bra så och torde medföra en aktiv kommunikation med medlemskåren. 

Ur en demokratisk synvinkel är ett val av fullmäktige utan omröstning inte bästa 
möjliga alternativ för förbundets beslutsfattning. Den nya fullmäktige, vald med eller 
utan omröstning, står emellertid nu inför utmaningar. Förbundets medlemmar förvän-
tar sig ett aktivt grepp i förbundets beslutsfattande, fullmäktige är, när allt kommer 
omkring, högsta beslutande organ i förbundet. Att detta skall förverkligas beror i stor 
utsträckning på fullmäktigemedlemmarnas egen motivation och initiativförmåga. 

Redan innan sitt konstituerande möte uppvisade det nya fullmäktige också en 
aktivitet i att debattera; i fullmäktige föreslogs att arbetet som förbundets ordförande 
skulle omändras till ett heltidsarbete. Efter mötet framkastades också en tanke på att 
man i samband med förbundets diskussionsforum på Internet skulle skapa en egen 
diskussionsplats för fullmäktige. Denna önskan uppfylldes också i slutet på året, 
men tillsvidare har diskussionen inte varit särskilt aktiv. Ett motsvarande diskussions-
forum har man provat på redan tidigare men det lades ned i brist på användning. 
Diskussionsforumet är ett bra forum för att begrunda och bereda saker redan innan 
möten och därför borde man använda det aktivt. Det lönar sig likväl för förbundets 
medlemmar att ha kontakt med fullmäktigemedlemmarna, fullmäktige verkar ju i sista 
hand för dem. 

Att miljöhälsovården behandlas som en helhet samt den praktiska utformningen av 
veterinärvårdslagen hör till de viktigaste utmaningarna, under den fullmäktigeperiod 
som har vidtagit. De tjänster som stats-, kommun- och den privata sektorn producerar 
måste kunna verkställas inom gränserna för till buds stående resurser så att de stödjer 
varandra och undviker överlappningar. Man bör sträva efter att utveckla förbundets 
verksamhet så att ett deltagande i fullmäktige, styrelsen och de övriga förtroendeupp-
dragen upplevs som meningsfullt. Förbundets medlemmar måste fås med i att fatta 
beslut så att inte också nästa fullmäktige väljs utan omröstning. 

Fullmäktige sammanträdde i början av januari till ett urtima möte för att besluta 
om att eventuellt omforma ordförandeposten till ett arbete på heltid samt för att välja 
ny ordförande för förbundet. Styrelsens proposition till fullmäktige var att tjänsten 
fortfarande bibehålls som ett arbete på deltid. Ordförandes ställning samt verksam-
hetsvillkor förstärks genom en omorganisering av tjänstemännens och ordförandes 
uppgifter. Efter en aktiv diskussion beslöt fullmäktige att ordförandeskapet fortfarande 
sköts på deltid. Till ny ordförande för förbundet valdes Sanna Hellström. Grattis Sanna 
till ordförandeskapet!
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