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Förbundsstyrelsen för Samordningsftirbundet i sollefteå

Sammanträdesdatum: 2013-10-21

Sammanträdestid: 09.00 - 12.00

Sammanträdesplats: Försäkringskassan, Sollefteå

Beslutande: Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

$$ 48-s6

Underskrifter: Sekplerare

Åke Johansson

ordrorande .fk.{..t .Ltrl.t* /i*../u,1..........
Ewa Palmberg

rusterare .:.*:*.-*.::::=
Ulf Bergius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Myndighet: Samordningsforbundet i Sollefteå

Sammanträdesdatum: 2013-10-21 \$ 48 - 56

Anslagetsättsupp ZC,u\ '\i-lL Anslagettasner ZCtl - tL -Ö'3

Protokollets

forvaringsplats Försäkringskassan Sollefteå, Samordningsforbundets kontor

Underskrift:
Äke Johansson
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Reservation
Anteckningar

a €

Mikael Sjölund,

Snllefteå knmmrrn

Ewa Palmberg,

Landstinget Västernorrland
X X mötesordftirande

Ulf Bergius

Försäkringskassan
X X iusterande

Laila Öhrling

Arbetsftirmedlingen i Sollefteå
X X

Leif Östberg,

Sollefteå kommun
X X ersättare lor Mikael Sjölund

Linnea Stenklyft

Landstinget Västernorrland
X

Roland Hagström,

F'Ärqäkrin oqke csen

Anna-Britta Antonsson,

Arbetsformedlingen i Kramfors

Åke Johansson

FÄrhr rnÄcnk cf
X

loredragande

6? -'h
Utdragsbestyrkande
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Sida BilagaParagraf

Dagordning
fastställd vid styrelsens sammanträde 2013-10-21

Ärenden

1

2

aJ

4

5

7 Rekrytering av ny frrbundschef

8 Verksamhetsplan 2014

9 Delegationsbeslut av Fc

10 Norrlandskonferensen 7-8lll

I 1 Skrivelser

12 Övriga frågor

Sammanträdets öppnande

Upprop och val av justeringsperson

Godkännande av dagordning

Repre sentationsreglemente

Ansökan från Fk om finansiellt bidrag till fortsättning av projektet

Habiliteringssamverkan. Tidigare beslutat ft)r perioden 2012-2013

Kompletteringsansökan från Fk om finansiellt stöd i pågående

proj ekt, beslutat j an -20 1 3, samverkan FK-HäI socentral en.

Kompletteringen avser 201 4-20 I 5.
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Utdragsbestyrkande
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Vn,T,Iv JUSTERINGSPERSON OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Sammanträdet öppnas och Ulf Bergius väljs att justera dagens protokoll.

Den utsända dagordningen godkänns

$48
RnpnTSnxTATIoNSREGLEMENTE

Förbundsstyrelsen beslutar att :

Anta ft)rbundschefens forslag till reglemente och altemativet 1 när det gäller lorbundets policy om

alkohol i samband med representation.

Ärendebeskrivning:

Förbundet har saknat en skriftlig rutin när det gäller rutiner for representation. Det gäller såväl intern-

som extern representation. Frågan är ur allmänsynpunkt viktig och ska liksom örbundets hela

verksamhet genomsyras av transparens.

Förbundet har fyra olika delägare som var for sig har sina egna reglementen och det är därfor inte

självklart att kopiera deras reglementen. Förbundet är också en självständig juridisk enhet och fattar

egna beslut även i denna fråga. Förbundschefen har dock lorsökt hitta någon slags gemensam nämnare

bland delägarna där exempelvis policyn kring alkohol skiftar mellan nolltolerans till att användas med

måttlighet. Fc har därlör lämnat två fbrslag som styrelsen tar ställning till:
1. med inriktningen nolltolerans och2. med inriktningen måttlighet

$4e
ANsÖxIN FRÅN Fx ou FINANSIELLT BIDRAG TILL FORTSÄTTNINC Av PROJEKTET

HInTLTTnnINGSSAMVERKAN. Tidigare beslutat ftir perioden 2012-2013

Förbundsstyrelser.r beslutar att:

Godkänna ansökan och ftirslag till finansiering med totalt 208.000:- från 2014-01-01 t.o.m.2015-06-30

Ärendebeskrivnins:
Försäkringskassan har inkommit med en ansökan om finansiellt stod lor att kunna fortsätta projektet

Habiliteringssamverkan. Projektet påbörjades 2012. Total finansiering från forbundet under projekttiden

2012-2013 är 200.850:-. Ansökan nu avser fortsatt finansiering med 137.000:- for 2014 och 71.000:-

t.o.m. 2015-06-30

Justerarnas signafur
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Utdragsbestyrkande
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$s0
KovTpT,nTTERINGSANSÖKAN FRÄN Fx Om FINANSIELLT STÖD I PÅGÅENDE PROJEKT

SAMVERKAN FK-HÄT,SOCNNTRALEN

Förbundsstvrelsen beslutar alt :

Godkänna forslaget till finansiering lor 2014 och 2015 med totalt 690.000-lär

Ärendebeskrivnins:

Ansökan avser finansiellt stöd under fortsättningen av projektet flor perioden20l4-2015 med 690.000:-

I är totalt 1 .3 80.000 :-.

Tidigare beslut 2013-02-02 $ 4:

- att godkänna den framlagda projektplanen med ett belopp under 2013 upp till 522 000:-.

- att 500 000:- tas ur det redan beslutade anslaget i verksamhetsplanen for 2013 och att resterande

22 000:- tas ur kontot lor nya projekt.

Denna ansökan gäller 2013 men kommer under äret att kompletteras med en ansökan lor längre

tid

$sl
RnxnvrnnrNc Av NY FöRBUNDScHEF

Fö{bundsstyfelsen beslutar att:

- FörbundetanställerÅkeJohanssonsomforbundschefunderperioden Il12014-30162015.
- Ulf Bergius övertar ordlorandeskapet i lorbundet fr.o.m. 1,112014

Ärendebeskrivning:

Tidigare behandlat under $ 41 2013-09-02.Fc Åke Johansson deltar inte under denna punkt.

Styrelsen träffades också den2110 lor att diskutera frågan.

ss2
VnRrslunrrspr,aN 2014

Förbundsstyrelsen beslutar att:

Uppdra till lorbundschefen att sammanställa planen for 2014 tillsammans med forslag till
verksamhetsbudget for beslut vid nästa styrelsemöte den 18/l 1.

Ärendebeskrivnins:
Fc presenterar en prognos for 20I3-20i4 med underlag från den ekonomiska halvårsrapporten 2013-06-

30 inflor diskussionen om nästa års verksamhet.

Styrelsen vill se en inriktning mot målgruppen unga vuxna i åldern 16-29 är. Man foreslår också att lor
att stärka samverkan, inrikta sig mot att anordna Sra stycken frukostmöten där man bjuder in berörda

verksamhetschefer och handläggare. Detta kommer då också att fungera som en löpande

behovsinventering ftir ftlrbundet och de insatser man behöver prioritera.

Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande
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$s3
DnlncauoNsBESLUT .lv Fc
Inköp av en dator med tillhörande programvara typ desktop som komplement till redan tidigare inköpt
dataskärm och skrivare. Investeringskostnad 6.000:- exkl. moms

ss4
NonnunosKoNFERENsnN 7-8ll I
Det beräknas att c:a 30 personer från forbunden i Nonland kommer att delta. Kostnaden for
Sollefteåftirbundet beräknas till c:a I 5.000:-.

$ 55 SKRTvELSER

a)Fc informerar om svarsskrivelsen till revisorerna angående revisionsrapporten for 2012.

b) Försäkringskassan har begärt anslagsäskande från florbunden ftr 2014. Fc har lämnat in de
uppgifter som efterfrågas, se $ 45f2013-09-02.

$ 56 ÖvnrcA FRÄcoR

Inga övriga frågor foreligger

Justerarnas signatur
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Utdragsbestyrkande


