Ämne: Re: Svar på mail
Datum: Tue, 20 Dec 2016 17:30:19 +0100
Från: Jürgen Weigle <jurgen@weigle.org>
Thomas Fürth <fuerth.thomas@gmail.com>
Till:

Hej!
Tack för ditt svar.
Jag hoppas att GF:s styrelse på det kommande sammanträdet in pleno (?) följer
sedvanliga rutiner i dylika fall, nämligen






att Lundholm och Lönegren under den aktuella punkten inledningsvis får yttra
sig avseende mina "anklagelser" och avseende Helenas öppna brev till AU och
övriga styrelseledamöter,
att Lundholm och Lönegren under den därefter följande diskussionen inom
styrelsen skall lämna rummet så att de övriga styrelseledamöterna obesvärat och
öppet kan diskutera den ohållbara situation, som uppstått inom GF till skada för
föreningen och dess medlemmar genom Lundholms och Lönegrens olämpliga
handlande, speciellt mot de anställda, samt
att Lundholm och Lönegren inte får delta i beslutet avseende denna fråga.

OBS.: Det skall protokollföras att Lundholm och Lönegren inte närvarade under
diskussionen av denna punkt och ej heller deltagit i beslutet.
I övrigt borde Lundholm och Lönegren inte ingå i AU. Enligt tidigare beslut hos GF
skall AU bestå av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren. Jag vet, jag var
ledamot i GF:s styrelse då det begav sig. AU kan sedan vid behov adjungera de
personer, som AU vill, utan att dessa ha rösträtt. Slutligen måste samtliga beslut av
AU kunna överprövas av hela styrelsen. Det är styrelsen som väljs av medlemmarna
på stämman, inte AU. Annars är det ett klickvälde och övriga styrelseledamöter
degraderas till nickedockor. Föreningsdemokratin sätts då helt ur spelet.
Jag tycker att det är otrevligt att jag måste framföra dessa egentligen självklara saker,
men AU:s odaterade brev till mig ger vid handen att det är befogat med dessa mina
påpekanden. Frågan borde aldrig behandlats i AU utan direkt skickats till hela den av
stämman valda styrelsen som har det kollektiva ansvaret för föreningens väl & ve.
Jag vore mycket tacksam om du ville framföra dessa mina synpunkter också till
styrelsens alla ledamöter före eller på sammanträdet in pleno den 11/1/2017. Dessutom
hoppas jag att jag får ett skriftligt besked avseende styrelsens beslut i denna fråga
ganska snart efter ert sammanträde så att jag som medlem i GF kan bestämma mig för
om och hur jag skall agera inom ramen för föreningens stadgar.
I övrigt önskar jag dig och alla, som är dig kära, en fridfull helg.
Jürgen Weigle
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Den 2016-12-20 kl. 11:30, skrev Thomas Fürth:

Hej!
Jag kan meddela dig som svar på ditt mail från 161215 till mig att vid GFs nästa
styrelsemöte den 11.1 kommer ett öppet brev till AU från Helena Nordbäck att
behandlas som en särskild punkt. Ditt mail till mig och din tidigare mailkonversation
med AU kommer att behandlas under samma punkt.
Mvh
Thomas Fürth
ordf. GF
-"Point de bonheur sans liberté"
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