
Motion till Offensiva Laholms föreningsstämma den 14 mars 2019 
 

Motionen föreslår att: 

Styrelsen under verksamhetsåret 2019 tittar närmare på hur näringslivsorganisationer i andra 
kommuner är uppbyggda och fungerar, detta för att ta ställning till och överväga en större förändring 
av Offensiva Laholm. 

 

Bakgrund: 

Offensiva Laholm har nu en 30-årig historia. Det är år då mycket har hänt, både i och genom 
organisationen. Men 30 år innebär också att samhället och omvärlden har förändrats, något 
organisationen fått anpassa sig efter. Just denna anpassning ingår dessutom i stadgarna som styr 
Offensiva Laholms styrelsearbete. I stadgarna står det: ”ständigt bevaka föreningens legitimitet som 
deras företrädare samt vid behov ta initiativ till nödvändiga förslag eller åtgärder för förbättringar i 
detta avseende.” 
 
Stadgarna har i och för sig precis justerats något just med syfte att anpassa organisationens 
arbetssätt för det som funkar bättre i dag. Frågan är dock om detta var tillräckligt, att det kanske krävs 
ännu större förändringar för att ge förutsättningar för en organisation som åter kan locka människor att 
engagera sig i Offensiva Laholm. Förändringar som kan göra att ännu fler ser ett medlemskap som 
självklart. 
 
Utan att skriva styrelsen på näsan och tala om i vilken riktning organisationen ska gå, är det fritt fram 
att titta närmare på den/de kommuner och organisationer som anses vara intressantast. Ett starkt tips 
är dock Näringslivet Falkenberg som verkar fungera mycket väl. 
 
Ett annat tips är också att göra en lite djupare undersökning bland medlemmar för att få deras 
vägledning om hur Offensiva Laholm bör fungera och vara uppbyggt. Inte minst kan det vara bra att 
ställa frågor till företag som inte är medlemmar: vad skulle få dem att gå med? 
 
Ytterligare ett tips är att undersöka intresset från andra organisationer att ha med representanter i 
styrelsen, detta för att Offensiva Laholm verkligen ska fungera som den paraplyorganisation den en 
gång var. 
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