VÅR MEDLEMSORGANISATION
För att öka medlemmarnas engagemang gjorde vi
om vår medlemsorganisation 2018. Nytt blev bland
annat införandet av ägarombud och digitala omröstningar.
Genomförda förändringar:
• Istället för val varje år håller vi val vartannat år.
• Istället för att valberedningen nominerar kan
alla medlemmar nominera.
• Istället för val på distriktsstämmor genomför vi
val digitalt och på station.
• Istället för att 50 ledamöter väljs på distriktsstämmor väljs 1 ägarombud och 1 ersättare per
bemannad station.
• De ordinarie ägarombuden utgör i sin tur sedan
OK Västerbottens föreningsstämma.
• Varje år arrangerar vi en medlemsdag på våra
bemannade stationer – som ersätter stämmorna i respektive distrikt.
ÄGAROMBUD
Varje bemannad station ska ha ett ägarombud
och en ersättare. Ägarombudet är en person som
engagerar sig i sin station och bidrar till att den blir
bättre.
Ägarombudets uppgift:
• arbetar för att öka intresset för det gemesamma ägandet
• bidrar till stationens och OK Västerbottens
utveckling
• håller fortlöpande kontakt med respektive
stations säljchef
• genomför aktiviteter i och kring stationen
tillsammans med stationens säljchef
• kommunicerar medlemmarnas önskemål till
ledningen
• utgör OK Västerbottens föreningsstämma.
Skulle du vilja bli ägarombud eller vet du någon
som skulle passa som ägarombud? Inför nästa
val, vinter 2020, kan du anmäla ditt eller någon
annans intresse för att bli ägarombud.

OKVASTERBOTTEN.SE

För att bli ägarombud krävs det att du:
• är medlem i OK Västerbotten
• är kund på aktuell station
• är serviceinriktad
• har lokal kännedom
• är social
• och är van användare av dator och internet.
MEDLEMSÅRET OCH VÅR DEMOKRATISKA
PROCESS
Vartannat år röstar vi fram våra ägarombud.
Höst: Nomineringsperioden startar och alla
medlemmar kan nominera sin kandidat på OK
Västerbottens webbplats.
Höst/vinter: Valberedningen går igenom alla förslag till ägarombud, intervjuar de mest intressanta
kandidaterna och väljer sedan ut de som är mest
lämpliga för uppgiften.
Vår: Medlemmarna röstar på den kandidat som de
tycker är lämpligast. Röstningen sker digitalt via
OK Västerbottens webbplats under ett par veckor,
eller på station under medlemsdagen.
Vår: Vi arrangerar en medlemsdag på alla våra
bemannade stationer, fylld med aktiviteter och
erbjudanden. De medlemmar som inte röstat digitalt kommer under medlemsdagen få möjlighet att
rösta på sin favoritkandidat på plats.
Vår: 1 ägarombud och 1 ersättare utses på
vardera bemannad station och väljs på två år.
Deras syfte är att föra medlemmarnas talan och
att arbeta för att utveckla OK Västerbotten och
respektive station.
Tillsammans med övriga ägarombud i länet utgör
de sedan ägarombudsrådet, ett råd som möts
minst två gånger per år och som bereder frågor
inför föreningsstämman. Ersättaren är bara med
på stämman om ordinarie ombud är frånvarande.
Föreningsstämman arrangeras varje år och utgörs
av ägarombuden.

