
Fakta:
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel,

Arlanda

Tid: Klockan 9.30 - 15.30

Incheckning och fika

8.30 - 9.30

Ingen kostnad tas ut för förtäring
och program under dagen. (Resor

och eventuell övernattning betalas

av respektive förbund.)

Inbjudan med anmälningslänk
kommer att sändas ut separat.

Nomineringar och motioner

Nomineringar till NNS styrelse ska

lämnas senast 1 april.

Motioner ska vara NNS tillhanda

senast 23 april.

E-post: asa.k.carlsson@linkoping.se

Årsmötets handlingar skickas ut till

medlemsförbunden senast den 20

maj. De kommer även att vara

tillgängliga på NNS webb:

www.nnsfinsam.se

För frågor och ytterligare
inforamtion kontakta

Mattias Bergström:
mattias.bergstrom@linkoping.se

Greta Henriksson:
greta.henriksson@finsamgotland.se

3 juni
2022

nns-nytt
NR: 2 - 2022 / mars

Nationella nätverket för samordningsförbund

www.nnsfinsam.se

NNS årsmöte
NNS styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna till årsmöte
den 3 juni 2022. Vi ser fram emot att få möjlighet att ses "på riktigt"
och bjuder i samband med årsmötet in till en dag med inspiration,
erfarenhetsutbyte och chansen att återse gamla vänner samt
knyta nya kontakter.

De senaste åren har NNS års- och medlemsmöten varit digitala på grund
av pandemin.
– Samtidigt har verkligt viktiga diskussioner lyfts upp på bordet, konsta-
terar NNS ordförande Marie Svensson. Det är frågor som rör medlems-
nytta och handlar omNNS framtid.

I år kommer årsmötet fortsätta den dialogen. En översyn pågår av verk-
samhet och organisation. I olika sammanhang har medlemmarna bjudits
in att ge sina synpunkter. Till årsmötet ska förslag presenteras så att
medlemsförbunden gemensamt kan ta ställning till föreningens fortsatta
utveckling.

– Vår strävan har hela tiden varit att få till ett fysiskt möte, säger Marie
Svensson. När beslutet kom att FINSAM-konferensen skulle hållas
digitalt samlades styrelsen till ett extrainsatt styrelsemöte. Där var alla
enade om att söka en lösning längre fram. Ett förslag som också ger
föreningen ökad chans till förankring av de ärenden som just nu bereds.

Förutom presentation av arbetsgruppens förslag och årsmötet kommer
dagen också att innehålla aktuell information om pågående verksamhet
och inspiration.
–Medlemmarna är de som fyller NNSmed innehåll, så låt oss ses och
dela erfarenheter samt möta ett antal spännande gäster, berättar Mattias
Bergström (Samordningsförbundet Centrala Östergötland) som under
våren ger styrelsen tjänstemannastöd.

Om årsmötet
Enligt stadgarna ska NNS årsmöte hållas innan april månads utgång.
NNS styrelse beslutade vid styrelsemöte den 17 mars enhälligt att 2022
göra ett avsteg från denna stadga.
Detta skedde även 2020 då mötet på grund av smittoläget senarelades till
oktober. Styrelsen inser problematiken med beslutet men vägde detta mot
vinsten att arrangera ett fysiskt årsmöte. Årsredovisning för 2021 är klar
och lämnad till revision.
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