Malmö 2018-09-07

Styrelsens information med anledning av extra stämman den 27
augusti.
Styrelsen kallade till extra stämma i RRA med anledning av förändrade ekonomiska
förutsättningar då Region Skåne beslutat att inte fortsätta finansiera Resilient Regions
Association efter 2018 års utgång.
På stämman beslutades att Resilient Regions International AB, Svb, av föreningen helägt
aktiebolag, skall avvecklas. Avvecklingen av aktiebolaget innebär att all personal och att
kontoret på Media Evolution City inte längre finns kvar efter den 31/10. Vidare sägs alla
avtal upp, skulder och fordringar regleras och föreningen har inte längre något ansvar för
bolaget efter detta datum.
Kort inpå stämman hade det inkommit en motion om att föreningen inte skall upplösas.
Motionen diskuterades och majoriteten deklarerade sitt intresse för att föreningen skall
finnas kvar. Stämman beslutade i enlighet med den inkomna motionen om att behålla
föreningen, tillsätta en utvecklingsgrupp och kalla till extra stämma den 8/11 kl. 16:00 och i
samband med den välja en ny styrelse.
Föreningen kommer under den närmaste tiden att se över verksamhetsidé, stadgar och
medlemsavgifter. Inga medlemsavgifter kommer att faktureras för 2019 förrän nästa års
stämma fattat beslut om avgifterna. Alla medlemmar kan tryggt avvakta besked om
verksamhetsidé och nya avgifter utan att behöva säga upp medlemskapet. Föreningen
avser inte att låsa in medlemmar utan varje medlem kan ta ställning till medlemskap efter
stämmobeslut.
Mikael Edelstam, Miljöstrategi AB är sammankallande i den utvecklingsgrupp som bereder
arbetet med utvecklingen av Resilient Regions Association. Du är välkommen att kontakta
honom direkt eller verkställande sekreterare Magnus Qvant som finns tillgänglig tom den
31/10.
Vidare meddelade Daniel Kronman att Region Skåne har för avsikt att starta en utredning
om hur parter i Skåne kan samarbete i resiliensfrågor. Medlemmar är välkomna att kontakta
honom.
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daniel.kronmann@skane.se
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