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Protokoll från styrelsemöte fiir Samordningsfiirbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Närvarande:

övriga;

Utses att justera:

Underskriflerl

-44, -?-
Lars Kempe
Ordftira.nde

2020-03-20

Regionens hus, Hätnösaad

Lars Kempe, Timrå kommun
Nina Slq/ttberg, Hämösands kommun
Mats Höglund, Region Västemorland

Jonas Lundgren, Ekonom
Ulrika Sahlin, verkstiillatrde tjzinstematr

Mats Höglund

r#fufn#
Justerare

Ulrika Sahlin
Verkställande tj 2insteman

BEVIS OM AIISLAG

Justering av Samordnings{tirbundets protokoll har tillkiimagivits genom aaslag på
huurdm2innens anslagstavla

Samolanträdesdatum
2020-03-20

Anslaget uppsatt de1'I

2020-04-01
Anslag nedtas den
2020-0.1-1.1

Protokollct onrfattar § 21-32Förvaringsplats för p.otokollet ,b Hämösands kornmul

Ulrika Sahlin
Verkställande tjiinsteman
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§ 21 Mötets öppnande
Strelsens ordftirande hiilsar alla våilkomna och ftirklaxar mötet öppnat.

§ 22 Codkännande av dagordning

S a m o rd n in g sfi )fi u n de t b es I utar :
Att godkiinna dagordningen.

§ 23 Val av justerare

S amotdningsJbrb undet bes lutdr :
Att utse Mats Höglund att justera protokollet.

§ 24 Genomgång av fiiregående protokoll

Samotdt i gsförbandeI besl lar:
Att lägga protokollet till handlingama.

§ 25 Ekonomi
Ekonom Jonas Lundgren går igenom ekonomi€pportema och berätta.r att hittills
hai det inte hiint så mycket giillande budgeten.

Sdn o rdningsJötb udet b es lutar :
Att tacka ekonomen iiir genomgåtrgen av ekonom apportema.

Att beslutad budget ligger kvar oftiriindrad, kan komma bli små awikelser i
budgeten under å.ret-

§ 26 Årsredovisning Samordningsfiirbundet Ilärnösatrd Timrå 2019
Verkstiillande tjåinsteman redovisar innehållet i det upprättade öIslaget till
årsredovisningen 1ör verksamheten 2019. Ekonom Jonas Lundgren irformerar
om de ekonomiska redovisningama.

Samo lningsföfi ahdet beslutar :
Att faststailla åmredovisningen ftir 20 I 9, erligt upprättat örslag.

§ 27 Medlemssamrådet
Årets medlemssamråd iir inplanerad den 14 maj.

Samordni gsfiitb ndet bes|utar:
Att utse ordfiirande sarnt vice ordiiirande att tillsammans med verkstiillande
tj iinsteman delta på medlemssamrådet.

§ 28 Information
- Redovisning från ordliira.nde dagen

Ordftjrande och vice odttrande gav information ftån ordftimndedagen och
konstaterade att det var 1br dom, som nya i styrelsen, bra att de deltog.
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- -Årshjul
- Otfcft på utbildningsdag med temat: Kulturmöten inom arbetslivet och

ar\ertn.,rrLr.rd.i ntepr.rt'.''
Verkstliliandc tiänsternan inlbrmerar om att hon tillsinnmans med
lijlbundscheferna i Snnds\ all och A n g( haller pn all llancra fijt cn
utbildningsdag med temat Kulturmölen inom arbetslivet och

arbetsmarknadsinlegratior. Det har begäts in en olfert frnn Religions\ etJrnr
och nu ska det enas om vilket a| dc olika utbildningsfiiNlagen som vi iir
intressend a! att köpa.

Samor.lh ingsfö ft u ndeI besI uIur :
Att verkställande t-iänstcman får gi igenom alshjulet på nästa sl) relsenöte. då

dct Iörhoppningsvis är flcr ledamöter med.

Att det låter som ctt m]cket bia tema på utbildningsdagen och att besl om att
anlita dem tär tas på när del ha bestämts \,ilkct ar utbildningsfiirsla3cn sorn är

inlressant.

§ 29 Utbildnin!y'konferenser
lnge relevanta utbildningar har inkonmit.

§ 30 Övriga frågor
Ingen ör'rig fråga annräld.

§ 3l Nästa mötc
N:ista möle iir inbokat lredagen de]1 5 juti k1. 9.00 - 12.00. \liitet 1iir1äggs i

fimrd, 1oka1 frarrgår på kallelsen.

§ 32 Nlötets avslutning
l\4ötets ordlilrande tackar samtlisa och 1örklarar miitet avslutat-
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