Nominerad: Lennart Rönnholm
- Presentation.
Vem är jag som person
Om man frågar någon som känner mig väl så tror jag att man säger att Lelle:
- gör det han sagt att han ska göra, han gör det ordentligt och han gör det på utsatt tid.
-är social och lätt att samarbeta med
-är prestigelös och kan lätt göra omtag om saker blir fel
-är inte rädd för att stå upp för saker som är fel
-är inte rädd för att anta nya utmaningar
Vad har jag för erfarenhet av FMCK / HV
Jag skrev mitt HV-avtal 2004 som ordonnans och har varit aktiv sen dess. Genom åren har
FMCK bjudit på många spännande utmaningar som fått mig att växa som person.
Den mest framträdande delen är såklart att utbilda sig till och tjänstgöra som mc-instruktör.
Jag har även varit kårchef för Södertörnskåren och bidragit till utvecklingen där, vi vände dålig
avtalsuppfyllnad till en situation där vi nu ser ut att behöva hänvisa till andra kårer.
Utöver det så har det dykt upp lite blandade utmaningar här och där som franska luftvärnet på
Aurora som ville ha hjälp eller Rikskårträffen på Södertörn för några år sedan där jag var med
och bidrog.
Vad tror jag att jag kan bidra med
I och med mina år i Fmck har jag hunnit se mycket av verksamheten från olika håll. Det mesta
funkar bra, men jag har också sett en hel del man kan göra bättre.
Jag är också medveten om att det krävs en arbetsinsats om man vill åstadkomma förändringar.
Inget kommer gratis och det räcker inte med att bara ha åsikter.
En av de viktigaste sakerna man i min mening behöver fokusera hårt på att hantera, är
utmaningen det innebär att vi har brist på instruktörer. Vi behöver även jobba hårt på att
rekrytera och avtalsuppfylla över tid. Vi behöver också ställa oss frågan vad vi ska göra för att
FMCK ska bli mer attraktivt för tjejer. Men också att jobba mer med information så att man
minskar avståndet mellan riksstyrelsen och medlemmarna. Om man som medlem får veta
varför saker haltar har man mer förståelse för att saker tar tid.
Vision
Jag tror på ett FMCK som levererar, jag tror på ett FMCK där man är stolt över att vara medlem
och jag tror på ett FMCK som utvecklas i takt med att saker runtomkring förändras.
Jag tror också att jag är en av dem som kan bidra till ovanstående.

