KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND

PROJEKT ”STRUKTUR ”
Kreds 2 har på bestyrelsesmøde den 29. november drøftet det fremlagte delprojekt fra strukturudvalget som fremlagt og drøftet på
møde i Aulum den 31. oktober 2018.
Kredsbestyrelsen anerkender det store arbejde, der er foregået i strukturudvalget på baggrund af de fastsatte mål for projektet.
Imidlertid er kredsbestyrelsens IKKE overbevist om, at delprojektet, som fremlagt, giver..
-

øget nærhed og værdi til medlemmer, jagtforeninger, jægerråd og kredse herunder større inddragelse i politiske beslutninger,
nye medlemmer og aktiviteter,
en effektiv jagtpolitisk organisation,
giver en forenkling og effektivisering der frigører frivillige kræfter til ”spændende” opgaver.

Kredsbestyrelsen og de underliggende jægerråd er stærkt bekymrede for tidsplanen, og ser ikke muligheden for at medlemmerne i
kredsens respektive jagtforeninger på en god og ordentlig måde får drøftet det endelige forslag fra strukturudvalget forinden behandling
på repræsentantskabsmødet i 2019.
Det var ligeledes kredsbestyrelsens opfattelse, at strukturudvalgets arbejde skulle frembringe en Master Plan der kunne styrke
forbundet nationalt og lokalt, men som i princippet skulle indarbejdes i de nuværende vedtægter.
De mange positive elementer i delprojektet, og som de blev forelagt kredsen, vil for manges vedkommende kunne indarbejdes i de
nuværende vedtægter.
Der tænkes her på speciale fagudvalg som f.eks. våben og knivudvalg samt øvrige gode tiltag.
Af de mere negative bekymringer kan nævnes:
-

Nærdemokratiet bliver tilsidesat.
Jægerrådene ønskes bibeholdt sammen med de grønne råd.
Reduktion af HB medlemmer samt tidsbegrænset valgperiode.
Øget antal af koordinatorer, i en virkelighed hvor det for mange kredse er overordentligt svært at finde personer til de nuværende
udvalg.
Afstand fra bund til top bliver ikke mindre, tværtimod.
Mere topstyring som vil mindske interessen for det politiske arbejde.
Repræsentantskabsmøderne er det sociale samlingssted for tillidsfolket, og vel at mærke et samlingssted der giver ejerskab.

Kredsbestyrelsen er vidende om, at jægerrådene ikke alle steder er velfungerende, men mener ikke dette alene kan retfærdiggøre en
radikal ændret struktur.
En indsats på disse steder kunne aktiveres, ligesom der skal være plads i strukturerne til forskellighed kredsene imellem.
Ligeledes er kredsbestyrelsen forundret over, at det fremlagte på mange måder reflekterer et oplæg som fremlagt på formandsmødet
forud for repræsentantskabsmødet i 2017, og som blev negativ modtaget af mødet.
En forundring kredsens er vidende om, der også eksisterer i andre kredse.
Kredsbestyrelsen fremsætter dette brev til hovedbestyrelsens orientering via kredsens HB-medlem.
Kreds 2,
december 2018.
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