
 Varmt välkomna till NNS årsmöte och 
 en endagskonferens 3 juni 2022 
 Här kommer en första inbjudan till NNS årsmöte och endagskonferens den 3 juni 2022. För 
 att vi ska kunna få överblick om hur många som planerar att komma vill vi redan nu ge era 
 alla chans att anmäla er till denna dag. Den formella kallelsen med dagordning till själva 
 årsmötet kommer i ett senare utskick. 

 När  3 juni 
 Var  Arlanda, Blu Radisson hotell 
 Hur  En endagskonferens kopplat till årsmötet 

 Anmälan sker via följande länk: 
 https://samordning.org/sco/kalendarium/kalendarium/nns/nns-arsmote-2022 

 Mål och syfte 
 Målet är att ge alla medlemmar en chans att träffas fysiskt och därmed bidra till ett 
 värdeskapande årsmöte där bland annat beslut om ny organisation och serviceavgift punkter 
 på dagordningen. Styrelsen vill också bjuda in till samtal om hur medlemmarna ser på 
 föreningens framtid. Ett omtag och första steg i att återupprätta förtroende och möta de 
 behov som medlemmarna uttryckt. 

 NNS ska vara en förening som skapar nytta för sina medlemmar och som uppfattas som en 
 viktig aktör i arbetet att utveckla svensk välfärd. 

 Upplägg 
 Idén att genomföra årsmöte och skapa en mötesplats till föreningens medlemmar där vi alla 
 får chans att utbyta erfarenheter och ytterligare lära känna föreningens och varandras 
 verksamhet. Efter lunchen kommer vi också möta representanter Nationella rådet, riksdagen 
 och några lärosäten för dialog om FINSAMS framtid och diskussionen om behovet att 
 modernisera lagstiftningen. Allt i syfte att möta behovet att förtydliga nuvarande arbete i NNS 
 och att bjuda in till bred dialog om föreningens och FINSAMS framtida utveckling i relation till 
 medlemmarna och vår omvärld. 

https://samordning.org/sco/kalendarium/kalendarium/nns/nns-arsmote-2022


 Förslag till innehåll för dagen 
 Vi arbetar nu med att dagens program ska ta form och tänker oss följande upplägg: 

 8.30 - 9.30  Incheckning och fika 

 9.30 - 10.20  Välkomna 
 NNS idag och framåt (arbetsgruppen presenterar sitt förslag och vi får chans 
 att reflektera tillsammans) 

 10.20 - 10.30  Bensträckare 

 10.30 - 12.00  Årsmöte  (om behov finns 12.30) 

 Förslag till dagordning kommer inom kort 

 12.00 - 13.30  Lunch och minimässa 
 NNS har idag en rad uppdrag, nätverk, verksamheter  och arbetsgrupper 
 igång och ett av föreningens främsta mål och syften är att vara en mötesplats 
 för samtal och erfarenhetsutbyte. Under dagens fikaraster och lunchen får vi 
 alla en chans att möta de olika verksamheterna som är igång och om något 
 förbund vill ta med sig och visa upp sin verksamhet är det också varmt 
 välkommet. Detta kommer att ske i all enkelhet då vikten är mötet oss 
 emellan mer än formen. 

 13.30 - 14.30  Dialog om FINSAM 
 Johan Quist, Karlstad universitet, och Stefan Holmlid, Linköpings universitet, 
 leder oss och våra inbjudna gäster från Nationella rådet (försäkringskassan, 
 arbetsförmedlingen, SKR, socialstyrelsen), vår egen styrelse och riksdagen i 
 ett samtal om FINSAMs framtid och de olika initiativ som kommit om en 
 översyn och modernisering av lagstiftningen.. 

 14.30 - 15.00  Fika och fortsatt minimässa 

 15.00 - 15.30  Avslutning 

 Detta är ett preliminärt förslag och kan komma att ändras utifrån de svar som vi får från 
 tilltänkta gäster. Hör gärna av er till oss med förslag och önskemål till ert eget bidrag till 
 minimässan. 

 Ännu en gång varmt välkomna 


