
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 
2007-03-02  1(4) 

 
Plats och tid Stadshuset Nygatan 16 sammanträdesrum Gene    09:00-11:30 

Beslutande Glenn Nordlund ÖK, Lars-Olof Olsson LVN, Anita Lindgren FK och 
Bertil Johansson LAN 

Övriga deltagare Gun Enquist-Öhman LVN, Camilla Svensson ÖK, Pär Eriksson 
verkställande tjänsteman, Mikael Strandman och AnnaPettersson 
Polsam, Roger Frisk revisor samt Bo Basun revisorsbiträde. 

Justerare Bertil Johansson 

Plats och tid Samordningsförbundets kansli Vecka 10 2007 

Sekreterare 
 
 

 
 
Pär Eriksson 

Paragrafer § 14-24 

Ordförande  
 
Glenn Nordlund 

Justerande 
 
 

 
 
Bertil Johansson 

  

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 

Sammanträdesdatum 2007-03-02 

Anslaget sätts upp 
 

2007-03-08 Anslaget tas ner 2007-03-29 

Förvarings plats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 Örnsköldsvik 

Underskrift  
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§ 14. Sammanträdets öppnande samt 
godkännande av närvaro  

Ordförande Glenn Nordlund hälsade samtliga välkommen till 
dagens styrelsesammanträde. Vi gjorde en presentationsrunda. 

Styrelsen beslutade att godkänna att angivna personer är 
närvarande vid sammanträdet samt ge dem rätt att yttra sig. 

§ 15. Val av justerare 

Styrelsen beslutade att utse Bertil Johansson att jämte 
ordförande justera dagens protokoll.  

§ 16. Ekonomisk uppföljning av våra projekt 

Verkställande tjänsteman(VT) redogjorde för de ekonomiska 
årsedovisningarna från våra projekt. Allt ser ut att skötas på ett 
tillfredsställande sätt. För att säkerställa att förbundsmedlen 
används till vad de är avsedda för så har VT uppdraget att följa 
upp ekonomin i alla projekt som Samordningsförbundet är 
involverade i. 

Styrelsen beslutade att man tagit del av redovisningen och att 
godkänna den. 

§ 17. Årsredovisning 2006 

Förelåg förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2006. 

Några justeringar diskuterades. 

Beslutades att styrelsen tagit del av förslag till årsredovisning.  

Att uppdra till VT att göra de aktuella justeringarna i  årsredo-
visningen samt att vid ett extra styrelsemöte den 19 mars 
klockan 13:00 anta årsredovisning för 2006. 
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§ 18. Reviderad förbundsordning 

Enligt styrelseprotokoll 2006-12-14 § 63 så har förslag till 
reviderad förbundsordning skickats ut till förbundets parter för 
samråd. Alla har ännu inte kommit in med svar. En fråga som 
är något oklar i lagstiftningen är reglerna kring 
revisionsarvoden.  

Styrelsen beslutade att avvakta ägarnas svar på den 
reviderade förbundsordningen.  

Att Ordförande, vice ordförande och VT bereder frågan om 
revisionskostnader för att på nästa styrelsemöte ta ett beslut.  

§ 19. Invandrarcoach 

 VT gav en lägesrapport över projekt Invandrarcoach. 
Styrelsen beslutade att man tagit del av rapporten och att 
godkänna den. 

§ 20. Länken 

VT gav en lägesrapport över projekt Länken. Styrelsen 
beslutade att man tagit del av rapporten och godkänna den. 

§ 21. Förstärkt samverkansstöd 

 VT gav en lägesrapport över projekt Förstärkt 
samverkansstöd. Styrelsen beslutade att man tagit del av 
rapporten och att godkänna den. 

§ 22. Polsamöverenskommelsen 

Beslutades att skjuta frågan till nästa sammanträde.  
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§ 23. Övriga frågor 

- Budgetarbete 2008-09 

Styrelsen beslutade att en plan för budgetarbetet 2008-09 tas 
fram vid nästa styrelsesammanträde. 

- Konferensinbjudan 

VT delade ut en konferensinbjudan som tar upp frågan om 
lagstiftning och ansvar för personer med psykiska 
sjukdomar/funktionshinder. Var och en anmäler själva och står 
själva kostnaderna vid ett eventuellt deltagande. Samordning 
av resa är dock önskvärd.   

§ 24. Avslutning 

Ordförande tackade för idag och avslutade sammanträdet. 

 


