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Ämne:   Re: GFs styrelse & AU, personal & mobbning, arbetsglädje & motivation 

Datum:   Fri, 30 Dec 2016 18:03:42 +0100 

Från:   Jürgen Weigle <jurgen@weigle.org> 

Till:   Hans Hanner <hans@hanner.se> 

 

Hej Hans!  

 

Tack för ditt snabba svar. Att det måste vara i allmänna ordalag är helt klart. Frågan 

bör ju behandlas av hela styrelsen, ej av enskild ledamot.  

 

Att den nuvarande styrelsen skulle vara den mest kompetenta, som GF haft på många 

år, är relativt och borde kunna diskuteras. I stort sett är den nuvarande styrelsen 

givetvis bättre än Lena Löfströms styre. Jag kan inte yttra mig om Risbergers eller 

Ringholms ledarskap. Risberger hade visst problem med hjärtat. Ringholm gick vidare 

till förbundet.  

 

Om man dock bedömer den nuvarande styrelsen med absoluta mått, så brister den 

nuvarande styrelsen i kompetens: 

 den verkar sakna HR-kompetens, dvs man sköter inte det humana kapitalet 

inom organisationen på ett tillfredsställande sätt, 

 den verkar inte se eller också blunda för att sköra och värnlösa medarbetare 

psykiskt misshandlas av två ledamöter genom hot och  

 den synes vara stolt över att två styrelseledamöter sysslar med enkla, operativa 

arbetsuppgifter, som tidigare utförts och som även nu kan utföras av 

medarbetare, varmed dessa ledamöter missar en styrelses uppgift: det 

övergripande ansvaret. 

Om detta är självbilden av styrelsen då är det illa ställt med GF. Det bådar inte gott.   

 

Sedan är det synd att du inte kan närvara vid själva mötet. Det borde dock inte hindra 

dig att meddela Thomas Fürth din inställning till sakfrågan. OBS: inte mig!  

 

Tuus 

Jürgen 

-- 

"Point de bonheur sans liberté" 
---------------------------------------------------------------- 

Den 2016-12-29 kl. 21:51, skrev Hans Hanner: 

 

Hej Jürgen!  

 

Ett stort tack för ditt e-brev. Ett stort tack också för att du är angelägen i dessa frågor. 

Jag kan ha förståelse för en hel del av det du skriver men behöver också tillstå att 

bilden är större. Det finns många sidor att beakta och samtliga inblandade personer (i 

styrelse och bland personal) är sammansatta personer. Min upplevelse idag (och då 

är jag en av dem som för närvarande har suttit längst i styrelsen) är att vi har den 
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mest kompetenta styrelsen på många, många år. Jag gläds åt detta och jag gläds åt 

de stora insatser som görs för föreningens fromma. 

 

Eftersom detta är ett ärende för GFs styrelse och jag är en del av denna styrelse ser 

jag det som mest respektfullt mot alla parter att inte svara på ditt brev mer än i dessa 

något allmänna ordalag. Jag väljer av samma anledning att vidarebefordra ditt e-

brev till styrelsen så att fler få ta ställning till det du skriver. Jag hoppas du förstår 

mitt förhållningssätt. Som du säkert vet har jag alltid månat om GFs personal och 

kommer att göra så även i framtiden. 

 

Tyvärr är jag förhindrad att själv närvara vid styrelsemötet 11/1. 

 

Med vänligaste hälsning, 
Hans Hanner 

 
 


