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Protokoll styrelsemöte 21 februara 2OL9

Plots: ABF:s lokoler Stigaregotan 7, Folun

Deltogore: Björn Barle, Kjell Eriksson, Anniko Skogh Kristiansson, Gunillo Runström och Jennica Simesgården.
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Mötet öppnas

Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.
Föregående protokoll justerat och underskrivet vid mötet.

§a RFS ärenden

I senaste lnblick finns en information om ett lOPavtal (lOP=id6buret offentligt
partnerskap) som bedrivs i Eskilstuna kommun. Verksamheten går ut på att den lokala
FS-avdelningen ansvarar för grundutbildning och stöd till gode män och förvaltare.
Arbetet sker i samarbete med kommunen som också står för kostnaderna. Vi tycker
att avtalet är intressant och kan vara något för oss framöver. Björn tar kontakt med
lokalföreningen för mer information. Björn ska också förmedla informationen om
avtalet till ÖtS.

Jennica informerade om att det finns flera fonder varifrån man kan söka pengar för
utbildning.

Björn rapporterade att Delmosprojektet i Borlänge fortsätter, trots att riksdagen
dragit in anslagen för myndigheten och därmed möjligheterna för fortsatta bidrag till
kommuner för genomförande av projekt med inriktning mot segregation. Nytt
projektmöte blir den 8 mars, då gruppen skall försöka komma fram till ett dokument
som beskriver syfte, åtagande och aktiviteter med sikte på kommande förankring i

respqktive myndighet. På sikt bör föreningen verka för.att förutom Borlänge även de
andra kommunerna i regionen involveras i projektet.

§S Föreningens närvaro och framtoning digitalt.
Beslöt att styrelseprotokoll skall läggas in på hemsidan fr o m 2019.

§6 Verksamhetens inriktning och omfattning
Björn tog upp frågeställningar kring föreningens roll och engagemang. Det finns ett
intresse från berörda myndigheter att föreningen ska kunna fungera som bollplank
och resurs för dem i olika hänseenden bl a som samordnare och förmedlare av
kunskaper och erfarenheter rörande frivilliga samhällsarbetares genomförande av
uppdrag. Föreningen bör välkomna ett utökat samarbete, men behöver få tydligare
besked och mandat före det att verksamhetens innehåll påverkas.

En annan fråga är om vi ska organisera föreningens verksamhet i olika undergrupper.
lnnehålls och ansvarsmässigt har frivilliga samhällsarbetare olika regelverk att förhålla
sig till. På längre sikt och om vi får fler medlemmar från övervakare, kontaktpersoner,
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stödpersoner m fl. , skulle en sådan uppdelning vara önskvärd. Frågan bör då tas upp
till förnyad diskussion och beslut.

Gunilla, Annica och Kjell rapporterade från caf6kvällen Lll2.Iyvärr deltog enbart 4
medlemmar även om fler var anmälda. Deltagarna tyckte dock att kvällen hade varit
lyckad och någon efterlyste fler samvarokvällar för rent erfarenhetsutbyte, dvs utan
externa föreläsare.

För det två senaste caf6kvällarna har få medlemmar visat intresse. Vi diskuterade vilka
orsakerna kan vara och hur vi kan nä bättre uppslutning. En id6 för att fånga upp
medlemmarnas aktuella intressen kan vara att försöka mejlvägen och se om svar och
förslag inkommer. lnget beslut togs.

Följande aktiviteter är planerade för våren 2019:
7 mars iFalun:Årsmöte
28 mars i Borlänge: Cafdkväll om framtidsfullmakter med Hans Falk. Björn ansvarig.
9 maj i Borlänge: Caf6kväll om merkostnadsersättning (f.d. handikappersättning). Kjell
ansvarig.

Ekonomi och medlemssituation

Medlemsavgiften. Gunilla rapporterar att 63 personer hittills betalt avgiften..

Årsmöteshandlingarna är utskickade via mail och post den Lg/2.Tillkommande
ärende vid årsmötet är förslag om att styrelseledamöterna skall få reseersättning för
resor till möten och andra aktiviteter som har med föreningen att göra.

Gunilla rapporterar att förslag till val av styrelseledamöter förbereds och kommer att
presenteras i god tid före årsmötet. Mailutskick av förslaget görs v 9.

Budgetäskande för 2020 - bidrag via överförmyndarnämnden - har lämnats in. Björn
följer upp vad som händer med äskandet med ansvarigpå ötS.

Kontakter med ölS
Följande deltar i ÖtS:s godmansutbildning i Borlänge.
Grupp 3, den 27 februari 13:00-16:00 - Kjell
Grupp 4, den 7 mars 9:00-i.2:00 - Björn

lnga övriga frågor

Planerade styrelsemöten våren 2OL9: 2t/3, t7/4 och27/5iFalun.

Mötet avslutades.
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