Protokoll fört vid årsmötet för de Idéburna organisationer inom ramen för
samarbetet kring Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna
organisationer inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting.
Onsdagen den 23 januari, 2013
Plats: Café utsikten, Rehnsgatan 20, Stockholm
Närvarande: enligt bifogad förteckning

Punkt 1: Förhandlingar öppnas, mötesfunktionärer utses
Claes Becklin, ordförande i samarbetsgruppen hälsande alla välkomna till mötet.
Mötet beslöt
att

utse Lars Petterson (Famna) till mötesordförande

att

utse Erik Wagner (IOGT-NTO) till mötessekreterare

att

utse Örjan Brinkman (Sveriges Konsumenter) till protokolljusterare

Punkt 2: Godkänna återrapporteringen
Claes Becklin (Folkbildningsförbundet) och Lotta Johansson (Hela Sverige ska leva) hade
tidigare under dagen redogjort för återrapporteringen samt att den har varit utsänd. Till
protokollet noterades att även Sveriges Konsumenter också anslutit sig till
Överenskommelsen och samarbetet.
Mötet beslöt
att

godkänna återrapporteringen.

Punkt 3: Fastställa huvudbudskap inför verksamhetsplan
Röster höjdes om att det var för få organisationer på plats för att besluta något och anse det
väl förankrat.
Mötet beslöt
att

uppdra till samordningsgruppen att göra en insamling av åsikter bland anslutna
organisationer.

att

uppdra till samordningsgruppen att kalla till ett extra årsmöte under våren för
alla anslutna organisationer.

att

bordlägga frågan till detta möte.

Punkt 4: Val av samordningsgrupp inklusive ordförande
Anita Fink-Knudsen föredrog muntligt valberedningens förslag: Kerstin Eriksson, Famna till
ordförande samt Claes Becklin, Folkbildningsförbundet, Lars Berge-Kleber, HSO, Lotta
Johansson, Hela Sverige ska leva samt Ludvig Sandberg, Forum.
Ett samtal uppstod kring att det krävs ytterligare personer i det konkreta arbetet. Efter
diverse nomineringar utan att först ha kollat med vederbörande föreslog Marika Markovits
Stockholms stadsmission Daniel Söderberg från samma grupp till samordningsgruppen.
Ingrid Burman förslog att gruppen får i uppdrag att knyta till sig ytterligare personer under
våren samt föreslå ytterligare personer att formellt ingå i arbetsgruppen till det kommande
extra årsmötet.
Mötet beslöt
att

välja Kerstin Eriksson, Famna till ordförande i samordningsgruppen.

att

även välja Claes Becklin, Folkbildningsförbundet, Lars Berge-Kleber, HSO,
Lotta Johansson, Hela Sverige ska leva, Ludvig Sandberg, Forum samt Daniel
Söderberg Stockholms stadsmission till ledamöter i samordningsgruppen.

att

uppdra till samordningsgruppen att knyta till sig ytterligare personer under
våren samt uppmana gruppen att föreslå fyllnadsval på minst en person till det
extra årsmötet.

Erik Wagner, IOGT-NTO
mötesekreterare

Örjan Brinkman, Sveriges Konsumenter
protokolljusterare

Lars Pettersson, Famna
mötesordförande

