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Sammantriidesdatum:

Sammanhddestid:

Sammantriidesplats:

Ledamdter o ersiittare:

6wiga:

Underskrifter:

Ordforande:

Justerare:

Protokollet ansl6s: Kommunhuset, Solleftei
Landstinget, Hdrndsand

PROTOKOLL
Sarilnantilde6datum

2007-03-t3 Sida I (5)

l3 mars 2007

13.45-14.45

Tingshuset, SollefteS

Jan Sj6din, ordfiirande, Landstinget
Mikael Sj0lund, Solleftei kommun
Bertil Johansson, Liinsarbetsniimnden
Leif 6stberg, Solleftei kommun

Ake Johansson, verkst?illande tjiinsteman (VT)
Guniris Jonasson, sekreterare
Torild Blomqvist, adjungerad

$$ r1-1

Justerares signatur:



PROTOKOLL
SaflnanfedGsdatm

2007-03-13

Dagordning

1. Upprop

2. Val av justeringsperson

3. Faststiillande av dagordning

4. Fdregiendeprotokoll

5. Tilliiggsbudget200T

6. Rapporter och informationer

7. Kurs-ochkonferensinbjudningar

8. 6wiga frigor

Paragraf

1 l

T2

13

14

Justeraressignatur: 

/U-n
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$11
Andring av budget2007

Styrelsen beslutar fordela del av 2006 overskott samt omdisponera200T btd

nedan:

enligt

Verksamhet Tilliee/Avdrae Nv budeet 2007 :kr)

Stwelse 25
Revision 20
VT 276

Administration 70

Information 25 50
U tb i I dni nea r / S em i n ari e r 100 230
U p pfti I i ni n s/utv d r d e r in g -75 50

Lokala proiekt 150 300

SamCoach 250 675

V?istra 37s
Uneckling 50 100

Tidnstekiip 100 400
Insatser .ftir iikad samverlmn 50 50

Information
Underhill av hemsidan och diverse informationsmaterial. Detta for att biitfe

forbundet och dess verksamhet.

(Jtbildninsar och s eminarier
Gernensamma utbildttittgar och seminarier iir viktiga fiir en bra samverkan.

Uop-fol.ining/uniirderins
Den tidigare lagda budgeten for uppfiiljning och utviirdering har visat sig va

behovet.

Lokala pro-iekt
Samverkanspartema ska hos fiirbundet kunna sdka medel for medfinansierir

Projekten skall prdvas i styrelsen innan medel beviljas'

Justerares signatur: 

//L fr

rggora

hogre iin

i projekt.
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SamCoach
Styrelsen beddmer att projektet behdver ftirstiirkas med ytterligare en coach.

VT uppdras ombesdrj a anstiillningen.

Uneckline
Ska anviindas till att uttika stodet fiir att frtimja utveckling av goda exernpel

Tjiinsteldo
Det har visat sig finnas behov av extra psykologstdd for milgruppen'

Insatser-ftir att stdrla samverkan
Det finns ett inom forbundet ett uttalat behov av mdjligheter till

parterna. Detta kan losas genom exempelvis gemensailrma studiebes6k och

sektor6vergripande triiffar.

$12
Rapporter och information

VT Ake Johansson informerar styrelsen om:

Viistra projektet i samarbete med AKTUS.
Verksamhlten fungerar ufiniirkt, me,lr beh6ver forst?irkas med speciali

SamCoach i Solleftei.
Denna verksarnhet 96r fortfarande tr6gt. Gamla stnrkhrer lever kvar och

samverkan. Niista mote tir inplanerat till den 8 april och VT hoppas ha en

rapport till niista styrelsemote.

Adjungerad Torild Blomqvist informerar om ett nytt arbetss?itt som testas

Soiteteatontoret bdriade arbeta efter nya rutinernaden2 mars. Det gir i '

mera riktad branschformedling diir kunderna fEr stod och hjZilp for att

Varje onsdag genomfiirs dessutom en foretagspresentation.

metoder.

positiv

AMS.
ut pi en
sig.
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$13
Kurs- och konferensinbjudningar

Foljande kursinbjudningar har kommit till forbundet:

"Hur gir det till att komma igang med ett samordningsfiirbund"
Sveriges kommuner och Landsting,25 april i Stockholm

"Hur fiirbiittra dialogen med ett kognitivt fiirhillningssdtt"
Anita af Ekenstam, 14 eller 15 maj, Osterisens hiilsohem

"Fountainhouse"
Bjorn Asplund, 13 april, Nipan Solleftei

Intresseanmiilan ska goras till VT.

$14

Justerares signatur: 

/hZ

Ovriga frigor

Ake Johansson informerar styrelsen om att han fr.o.m 2007-03-14 tillika iir
som VT for samordningsforbundets motsvarighet i Kramfors kommun.

Ake Johansson tar kontakt med Avesta kommun for att unders<ika om det iir

styrelsen att komma pi ett studiebesdk.
iligt for

Det inplanerade styrelsem6tet den 12 juni forl?iggs till Ramsele och startar lunch.


