Bilaga

Beslutet från årsmötet ser ut som följer:
- att bilda en arbetsgrupp som utreder möjligheten att bilda ett antal lokala föreningar/underföreningar till RDSG
- att arbetsgruppens slutliga förslag ska finnas klart i god tid inför årsmöte 2017 så att styrelsen kan
ta ställning till arbetsgruppens förslag och lägga fram till årsmötet 2017 för beslut
- att arbetsgruppen består av fyra medlemmar, varav en är sammankallande, samt en styrelseledamot
- att arbetsgruppens medlemmar rekryteras bland de medlemmar som skickat in motionerna

Styrelsen föreslår också att Arbetsgruppen i sitt arbete bland annat ska
- ge förslag på antalet lokala föreningar
- ge förslag på organisationen av de lokala föreningarna var och en för sig själv samt i förhållande
till RDSGs styrelse
- ge förslag till ev. stadgeändringar
- ge förslag på hur RDSGs medlemmar ska knytas till de lokala föreningarna, t ex. om en medlem
automatiskt blir medlem i en lokal förening
- ge förslag på hur ekonomin ska se ut för de lokala föreningarna, t ex. ska en del av medlemsavgiften komma den lokala föreningen till del
- ge förslag på vilka uppdrag som ska ligga på de lokala föreningarna
- ge förslag på hur aktiva medlemmar, som kan delta i det löpande arbetet, ska rekryteras till de lokala föreningar
- ge förslag på vilka aktiva medlemmar som kan tillföra någonting och som är intresserade av det
ideella arbetet i de tänkta lokala föreningarna
- arbetsgruppens möten ska protokollföras och delges styrelsen så att de kan ligga som bilaga till
styrelsens protokoll
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