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Plats och tid Stadshuset Nygatan 16 sammanträdesrum Kubbe 10:00-12:00 
 
 
 
Beslutande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Jo-

hansson (fr.o.m. §63)  
 
Övriga deltagande Lena Byström, Hans Delén, Pär Eriksson, Gunhild Nyberg och 

David Rosenberg Kommunförbundets FoU(t.o.m. §63) samt 
Marianne Lundström(t.o.m. §62) 

Justerare Ewa Söderberg 
Plats och tid  
Sekreterare  Paragrafer 60-67 

 Pär Eriksson 
Ordförande  

 Åke Forsberg 
Justerande  

 Ewa Söderberg 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
Sammanträdesdatum 2005-12-14 
Anslaget sätts upp 2005-12-22 Anslaget tas ned  2006-01-13 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 
 
 
Underskrift 
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Just. Delges 

  
7bb 

 
§ 60 Sammanträdets öppnande samt godkännande 

av närvaro 
Ordförande Åke Forsberg hälsade välkommen och öppnade dagens 
sammanträde.  
 
Beslutades att godkänna att angivna personer är närvarande vid 
sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 

 
§ 61 Val av justerare 
 
Beslutades att utse Ewa Söderberg att jämte ordförande, justera da-
gens protokoll. 
 
§ 62 Information om förstudie om ett kommunalt 
navigatorcentrum för unga vuxna 
Marianne Lundström redovisade en ansökan som humanistiska 
nämnden gjort till Ungdomsstyrelsen. Ansökan rör medel till en 
förstudie om att kunna skapa ett kommunalt navigatorcentrum för 
framför allt målgruppen 16-25 år.  
 
Beslutades att styrelsen tagit del av ovanstående information. 
 

 
§ 63 Dialog med FoU Kommunförbundet Västernorr-

land om processutvärdering 
Dialog med Gunhild Nyberg och David Rosenberg från FoU på 
Kommunförbundet Västernorrland.  
 
Beslutades att Gunhild och David skriver ner sina reflektioner och 
delger styrelsen som stöd för vidare dialog. Vi återkommer i frågan. 

 
 

§ 64 Sammanträdesplan 2006 
Beslutades att fastställa mötesplan för 2006 enligt bilaga. 

 
 

§ 65 Uppdrag kartläggning utredningsresurs 
Uppdraget till utredaren som Opsam Mitt i livet utformat, delgavs 
styrelsen. Bilaga 
 
Beslutades att styrelsen tagit del av uppdraget och att godkänna 
detsamma.  
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§ 66 Övriga frågor 
 - stödresurs ekonomisk redovisning 
Pär kunde meddela att från och med att bokslutet för 2005 är klart så 
kommer förbundet att få stöd i sin ekonomiska redovisning från 
ekonomikontoret i stället för humanistiska förvaltningen. Möjlighet 
att lägga upp ett helt eget konto liknande en stiftelse ges då också. 
 
 
- informationsstrategi 
Pär kunde meddela att kontakt är etablerad med informationsenhe-
terna på kommunen och landstinget för stöd i upplägget. 
 
 
§ 67 Avslutning 
Ordförande Åke Forsberg avslutade mötet med att tacka alla för ett 
gott samarbete under 2005 och tillönskade alla en god jul och ett 
gott nytt år. 

 


