PROTOKOLL

SAMMANTRÄDESDATUM

2020-06-09

Protokoll
fört vid möte med arbetsutskottet - Föreningen Nationella Nätverket
för Samordningsförbund (NNS)
Datum:

2020-06-09 kl. 09.00 – 10.30

Plats:

Skype

Närvarande:

Marie Svensson, ordförande
Anne-Marie Larsson, vice ordförande
Kenneth Andersson, kassör

Adjungerad:

Ola Andersson

Sekreterare:

Lotta Kardell
Lena Elf

§1

Mötets öppnande

Ordföranden Marie Svensson förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3

Föregående protokoll: AU 2020-01-09, 2020-04-22

Lämnades utan anmärkning.

§4

Planering av Årsmöte och medlemsmöte 2020-1029

AU förde en diskussion kring planering av kommande Årsmöte och medlemsmöte. NNS planerar för genomföra ett digitalt Årsmöte/medlemsmöte
den 29/10, preliminärt kl 09.00 – 12.00.
Det framkommer att det är viktigt att AU, Ola Andersson samt sekreterare
är på samma plats den 29/10. Fortsatt planering kommer att ske på kommande AU möten/styrelsemöten.
AU diskuterade ett första förslag till upplägg av dagen.
Beslut:
Marie Svensson och Ola Andersson kommer att skissa på ett förslag till
program för Årsmötet/medlemsmötet som presenteras på nästa AU möte
den 1/7.
Ola Andersson och Lena Elf får i uppdrag att undersöka digitalt alternativ till
Årsmötet/medlemsmötet.

SID 1(2)

§5

Mötesplan för hösten

Mötesplan för AU möten, styrelsemöten samt NNS årsmöte och medlemsmöte;
AU
1/7 kl. 9-11
AU
11/8 kl. 9-11
Styrelsemöte
19/8 kl. 9-12
AU
15/9 kl. 9-11
Styrelsemöte
25/9 kl. 9-12
AU
8/10 kl. 9-11
Årsmöte/medlemsmöte
29/10 kl.9-12
Beslut:
AU ställer sig bakom förslagen mötesplan.

§6

Lägesrapport

Ola Andersson föredrar en lägesrapport från det pågående arbete i NNS.
 Våldsprojektet
 Möte med socialförsäkringsministern
 Politisk och finansiell samordning
 Tjänstedesign
 Ansökan om medel från ESF om centrumbildning
Beslut:
AU tackar för informationen.

§7

Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.
§11

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Lena Elf
Sekreterare
Justeras

Marie Svensson
Ordföranden
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Identifieringsmetod: BankID
Organisation/position: NNS/Sekreterare
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Underskrift 3
Namn: Anne-Marie Larsson
Personnummer: 195208300342 *
Identifieringsmetod: BankID
Organisation/position: NNS/Justerare
Datum och tid: 2020-10-16 12:19:22 (UTC)
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