Medlemsmötesprotokoll
Sammanträdesdatum:

2020-10-29
Protokoll fört vid medlemsmöte- Föreningen Nationella Nätverket
för Samordningsförbund (NSS) 2020-10-29 kl. 11.00–12.00,
ZOOM/Hotell Sign i Stockholm

§1

Medlemsmötets öppnande
NNS ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Varje medlemsförbund har en röst. Röstlängden fastställdes. 30
medlemsrepresentanter var närvarande vid mötet. Totalt besöktes
mötet av ca 70 personer.
Beslut:
Mötet fastställde röstlängden till 30.

§3

Val av ordförande och sekreterare
Marie Svensson, Samordningsförbundet RAR i Sörmland, föreslogs
som ordförande och Charlotte (Lotta) Kardell, Samordningsförbundet i
Centrala Östergötland, föreslogs som sekreterare till medlemsmötet.
Beslut:
Medlemsmötet godkände förslaget.

§4

Val av protokolljusterare och rösträknare
Rose-Marie Jacobsson, Samordningsförbundet i Södertälje och Eva
Karlsson-Paulsen, Samordningsförbundet HBS (Huddinge Botkyrka
Salem) föreslogs till protokolljusterare.
Beslut:
Medlemsmötet beslutade att välja enligt förslaget.
Kenneth Andersson, Samordningsförbundet i Skellefteå- Norsjö och
Anne-Marie Larsson, Samordningsförbundet i Södertälje föreslogs till
rösträknare.
Beslut:
Medlemsmötet beslutade att välja enligt förslaget.
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§5

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötets utlysning godkändes.

§6

Fastställande av föredragslista
Medlemsmötet godkände och fastställde föredragslista.

Här skulle en film som handlar om det arbete som görs på uppdrag av
regeringen Stoppa våldet visats. Då detta inte gick, pga. tekniska
problem, kommer filmen att läggas ut på NNS hemsida. Ola Florin,
kansliråd på arbetsmarknadsdepartementet, var inbjuden till
medlemsmötet, via ZOOM, för att introducera filmen. Han hade en
hälsning från regeringskansliet. De hälsade att det behövs ett ledarskap
som pekar med hela handen och som konfronterar våldet. Pågående
arbete har gjort förbunden mer synliga och det kommer att göras
föreslås ytterligare insatser framöver.
§7

A) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år (2021)
Valberedningens förslag var att medlemsavgiften för år 2021 ska vara
oförändrad, det vill säga 200 kr/år.
Beslut:
Medlemsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

B) Fastställande av verksamhetens inriktning med budget och
flerårsplan samt serviceavgift
Ordförande Marie Svensson gick igenom Verksamhetsinriktningen som
har varit utsänd inför medlemsmötet. Planeringen för närmaste
framtiden är att:


Nya styrelsen ska utveckla de verksamheter som finns, bland
annat kontaktmannaskapet



NNS hemsida ska uppdateras. Inspel från förbunden välkomnas
för att utveckla hemsidan på ett ännu bättre sätt



NNS behöver hjälp med att fortsätta göra NNS och
samordningsförbunden mer kända

Kenneth Andersson, kassör, föredrog budgeten för 2021. Några saker
som NNS styrelse nu har att arbeta med är:
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Almedalen kommer att genomföras, men i mindre skala



Behov av interna utbildningar



Kommer möten kunna genomföras på plats eller digitalt?



Tjänstemannastödet



Eventuellt justering av budget

Förslag att serviceavgiften på 2 promille ska vara oförändrad 2021
Beslut:
Medlemsmötet beslutade fastställa verksamhetsinriktning med budget
för 2021 enligt styrelsens förslag.
§8

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga inkomna motioner fanns att behandla.

§9

Övriga ärenden
Under övriga ärenden diskuterades frågor som:

§10



Förbundens möjlighet att ha digitala beslutsmöten



Svårigheten med diskussioner på digitala möten



Partibeteckningar, om de ska vara med eller inte

Medlemsmötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Ordförande uppmanar även alla att titta på filmerna som skulle ha visats
under mötena.
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Vid protokollet

Lotta Kardell
Sekreterare

Justeras

Marie Svensson
Ordförande

Rose-Marie Jacobsson

Eva Karlsson-Paulsen

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Underskriftssida
Dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer som är listade nedan.
Detta dokument med sin elektroniska underskrift gäller som självständig handling och uppfyller EU-krav på avancerade
elektroniska underskrifter enligt eIDAS.
Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering (exempelvis Adobe Acrobat Reader)
eller med Cybercoms valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska
kraven enligt internationella standarder.
Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, så följer inte de
elektroniska underskrifterna med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.
* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.

Underskrift 1

Underskrift 2

Namn: Charlotte Kardell
Personnummer: 197307061981 *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: NNS
Befattning: Sekreterare
Datum och tid: 2020-11-30 18:32:19 (UTC)
Transaktions-ID: a8b5e91ff0074f1f899f6b54f07edb95

Namn: Eva Carlsson-Paulsen
Personnummer: 195901120104 *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Datum och tid: 2020-11-30 18:45:42 (UTC)
Transaktions-ID: 8b2c99d9832c431c8cac5f0e50e7a12b

Underskrift 3

Underskrift 4

Namn: Rose-Marie Jacobsson
Personnummer: 195412291006 *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: SFRIS
Befattning: ordförande
Datum och tid: 2020-12-01 09:58:14 (UTC)
Transaktions-ID: 62db108a64f24fd797c3659197753d0e

Namn: Marie Svensson
Personnummer: 197405081642 *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Datum och tid: 2020-12-01 11:10:27 (UTC)
Transaktions-ID: 30a249f3fb7b4fd2aadd7f43486ed15c

e33d2a21-1d23-4b4f-9baa-def11634ceb4

