Ny modell för verksamhetsplan 2019
Bakgrund
Styrelsen för NNS tillsatte 2017-03-20 en arbetsgrupp för att utforma förslag till
ändrad modell för verksamhetsplan inför mandatperioden 2019-2022. Den ordning som idag råder innebär att årsmötet i mars/april fastställer verksamhetsplan,
budget och serviceavgift när drygt en 1/4 av året har gått, Konsekvensen är att
styrelsen agerar under första kvartalet utan att ha en formell verksamhetsplan
som underlag och för sitt mandat. Förutom den formella oklarhet som uppstår
kan styrelsens arbetssätt komma att bli mer avvaktande. En annan konsekvens
är att styrelsens faktiska verksamhetsår begränsas tydligt då styrelsen inte alltid
startar direkt efter årsmötet utan det kan ta ytterligare tid innan styrelsen har börjat leda verksamheten och risken är att nästan halva verksamhetsåret blir passivt.
Nuvarande årsmöte hålls av tradition och av praktiska skäl i samband med Nationella rådets årliga nationella konferens som är under mars/april.
Anne-Marie Larsson utsågs att leda och vara sammankallande för gruppen. På
NNSs årsmöte 2017-03-21 informerades årsmötesdeltagarna om att en arbetsgrupp tillsatts. I arbetsgruppen ingår förutom Anne-Marie Larsson, Jonny
Springe, Krister Göransson, Carin Runesson samt Kjell Sjundemark och Ola Andersson som tjänstemannastöd.
Uppdraget är att ta fram ett förslag på modell för NNS verksamhetsår som bättre
harmonierar de faktiska förutsättningarna. Modellen ska presenteras för medlemmar innan nästa årsmöte 2018. Vid förändrad modell ska denna beslutas vid
årsmötet 2018.
Arbetsgruppen har tagit fram fyra olika förslag till modeller som förlades styrelsen
den 26 sept. Styrelsen diskuterade arbetsgruppens förslag och var framför allt
enig om att inte ha brutet räkenskapsår. Styrelsen förordade alternativet som
bland annat innebär att årsmötet beslutar om inriktning som sträcker sig över
flera år (liknande den modell som SKL tillämpar).
Styrelsen beslutade den 26 sept. att ge arbetsgruppen i uppdrag att arbeta vidare
med alternativ ett inklusive se på SKL-modellen. Vidare att undersöka behov av
ändringar i NNS stadgar vid ändrad modell.
Arbetsgruppen presenterar förslaget till styrelsen 21 nov. Arbetsgruppen preciserar förslaget efter beslut från styrelsen. Förslaget ska gå på remiss till medlemmarna så att det finns tid för diskussion i de lokala styrelserna.
Förslag till eventuell ny ordning skickas med handlingarna till årsmötet i april och
eventuellt nytt förslag träder i kraft 2019.
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Förslag till modell för Verksamhetsår och verksamhetsplan
Förslaget innebär:
•

Medlemmarna fastställer NNS inriktning i början av mandatperioden och denna
ska omfatta kommande mandatperiod

•

Budget upprättas årligen och följer kalenderåret

•

Budget fastställs innan kalenderårets början

•

Årsmötet fastställer utöver budget, medlemsavgift samt väljer ledamöter och besvarar motioner från medlemmarna.

•

Extra Årsmöte hålls i samband med vårens årliga nationella FINSAM-konferens
där frågor om bokslut, revisionsberättelse och ansvarsfrihet beslutas.

•

Styrelsen verkställer den av medlemmarna beslutade inriktningen samt övriga
beslut som fattats av medlemmarna.
Nuvarande text i stadgarna avseende §8
§ 8 Årsmöte
NNS årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ hålls senast före utgången av april månad varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen sändas till medlemmarna senast två månader
före årsmötet.
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag
och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Förslag till ny formulering §8 = röd text (ordval liksom justeringar av redaktionell karaktär i övriga paragrafer justeras och anpassas efter §8)
§ 8 Medlemsmöte
Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
För beslut om verksamhetens inriktning med budget och flerårsplan samt inkomna motioner hålls ett medlemsmöte före utgången av december månad varje
år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
För beslut om styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, revision och ansvarsfrihet hålls ett medlemsmöte senast april månad varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till medlemsmöte ska av styrelsen sändas till medlemmarna senast två
månader före ett medlemsmöte. Verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning
med budget och flerårsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med
styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor
före ett medlemsmöte.
Arbetsgruppen har även sett över ändamålet så som det formulerats i stadgarna
för NNS i § 2. Arbetsgruppen har tagit del av SKLs stadgar och anser att flera av
SKLs formuleringar ligger väl i linje med NNS arbetssätt och inriktning. Arbets2

gruppen föreslår med denna utgångspunkt och i syfte att klargöra/möjliggöra ett
tydligare uppdrag för Föreningen Nationella Nätverket att § 2 bör ha följande ändamål:
Nuvarande text i stadgarna avseende §2
§ 2 Ändamål
Ändamålet med NNS är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden.
Förslag till ny formulering §2 = röd text
§ 2 Ändamål
✓ Vara en mötesplats för NNS medlemmar
✓ Utveckla dialog med Samordningsförbunden
✓ Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt och
nationellt
✓ Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet
✓ Utgöra en nationell politisk arena för kommuner, landsting och region
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