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1 Föreningens stadgar
De grundläggande förutsättningarna för föreningens verksamhet och organisation
regleras i föreningens stadgar. Stadgarna fastställs av ordinarie eller extra årsmöte.
Nuvarande stadgar fastställdes vid föreningens årsmöte den 29 oktober 2020.
Bilaga.

2 Styrelsen
Föreningens styrelse utses av årsmötet.
Mandatperiod är 2 år och styrelsen väljs med halva antalet varje år. Ordförande,
vice ordförande och kassör väljs inte med samma mandatperiod.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör samt 6 eller 8 ledamöter.
Ordförande, vice ordförande samt kassör väljs särskilt av medlemsmötet. Styrelsen
utser inom sig ett arbetsutskott.

Styrelsen utser sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden
eller då minst hälften av ledamöterna begär det. Den är beslutsmässig när minst
halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet
varvid ordföranden har utslagsröst. Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen har minst fyra sammanträden per år. Inför varje år ska en plan upprättas,
som anger när möten ska hållas.

Styrelsesammanträdena är i princip endagssammanträden. En del av
sammanträdena kan ske i digital form.

Kallelse med handlingar ska vara utsänd senast 7 dagar före sammanträdesdagen
om inte särskilda skäl föreligger.

2.1 Uppgift

När medlemsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ.
Styrelsen ska svara för NNS verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen. Styrelsen ansvarar särskilt för att verkställa av
medlemsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom NNS samt
förvalta föreningens ekonomiska medel.

Ordföranden är NNS officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens arbete.
Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt.

Styrelsens uppgifter är att

● Leda föreningens verksamhet, handlägga och förvalta föreningens
angelägenheter i enlighet med stadgarna samt beslut av årsmötet.

● Verka för att realisera föreningens verksamhetsmål.
● Verka för att initiera lokala aktiviteter.
● Varje år fastställa en verksamhetsplan och budget för föreningens verksamhet.
● Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet och medlemsmöte.
● Vara en länk mellan medlemmarna och styrelsen.

Styrelsen fattar beslut i frågor om:

● Långsiktig utveckling av verksamhet och ekonomi



● Policyfrågor
● Principfrågor rörande föreningens organisation.
● Placering av föreningens medel.
● Investeringar.
● Attestordning.
● Teckning av föreningens firma.
● Adjungering.
● Ev kompletterande ersättningar till föreningens förtroendevalda.
● Yttrande över remisser.
● Förslag till årsmötet.
● Andra frågor av principiell betydelse.

3. Arbetsutskott
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU). AU består av ordförande, vice
ordförande och kassör. Arbetsutskottet avgör själva om sammanträdena ska ske per
telefon eller genom traditionella möten. Sekreterare för protokoll och NNS
tjänsteman bistår AU.

3.1 Uppgift

AUs uppgifter är:

● Ansvara för planeringen av styrelsens sammanträden.
● Följa föreningens verksamhet mellan styrelsens sammanträden.
● Ägna speciell uppmärksamhet åt frågor rörande opinionsbildning.
● Företräda föreningen i externa kontakter.
● Ger uppdrag NNS tjänsteman
● Ansvara för de frågor styrelsen delegerat till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet fattar beslut i följande frågor:
● Ekonomiskt stöd till medlemsaktiviteter.
● Delegation av beslutanderätt inom sig eller till kassören.
● Frågor som styrelsen delegerat till arbetsutskottet.
● Besluta om frågor som inte kan invänta styrelsens beslut
● Om deltagande för styrelsen i kurs- och konferens.
● Om tecknande av bank- och plusgiro.

4 Kassören

4.1 Uppgift
Kassören ska sköta:

● Bokföring
● In- och utbetalningar
● Bokslutsarbete med mera

Inom ramen för de riktlinjer som styrelsen lagt fast har kassören följande
befogenheter:

● Upphandling/inköp av varor och tjänster
● Andra frågor som styrelsen/arbetsutskottet delegerar till kassören.

5 Attestordning
Aktuell attestordning ska efter beslut i styrelsen finnas tillgänglig hos kassören.



5.1 Ansvar
Attestera betyder att vitsorda riktigheten av ett visst förhållande. Genom attestering
bestyrks att en utbetalning är berättigad.

Att attestera är en befogenhet som också innebär ett ansvar. Attestansvaret innebär
i princip att den attesterande ansvarar för:

● Att underlaget för utbetalningen är tillräckligt och godkänt
● Att utbetalningen får belasta berört kostnadsställe och konto
● Att utbetalningen står i överensstämmelse med lag, övriga bestämmelser och är

erforderlig för att bedriva verksamheten
● Att föreningens intressen tillvaratas och att tillbörlig uppmärksamhet ägnas åt att

inte oegentligheter föreligger

Befogenhet att teckna attest knyts till befattningar enligt en särskild attestplan som
fastställs av föreningsstyrelsen.

● Attestering sker genom namnteckning och angivande av datum
● Attest får inte utövas i ärenden som rör befattningshavaren själv. Utbetalningar

som avser styrelsens ordförande attesteras av styrelsens vice ordförande.
Utbetalningar som gäller kassören attesteras av styrelsens ordförande.

Dessa riktlinjer gäller även i förekommande fall attest av inbetalningsunderlag,
bokföringsallegat med mera.

5.2 Attestplan
Nedanstående befattningshavare har befogenheter att teckna attest för angivna
kostnadsställen.

Kostnadsställ
e

Attestant

Verksamhet
enligt §4 i
stadgarna:

Ordförande/Kassör

seminarier  forskningsstöd
lokala/regionala aktiviteter övrigt.

Föreningsstyrelsen:
arvoden,

traktamenten och
förlorad
arbetsförtjänst;

Ordförande/Kassör

resor
lokalhyra  representation  övrigt.
Föreningens
årsmöte: Ordförande/Kassör

Arbetsutskottet: Ordförande/Kassör

Övriga
kostnader:

Ordförande/Kassör

försäkringar;  bankkostnader;  hemsidan;  information/annonser; övrigt
kanslikostnader

Utbetalningar som avser styrelsens ordförande attesteras av styrelsens vice
ordförande. Utbetalningar som avser kassören attesteras av styrelsens ordförande.



5.3 Tjänstemännens roll och uppdrag i NNS styrelsearbete.
Berörda tjänstemän är de vars styrelserepresentant ingår i NNS styrelse.
Tjänstemän från övriga Samordningsförbund kan närvara då de deltar i beredning
av enskilt ärende.

Nedanstående modell är en rekommendation. Tjänstemännens uppdrag i det egna
samordningsförbundet kan behöva prioriteras.

Uppdragsbeskrivning
● Delta i styrelsens sammanträden och bistå utifrån egen kompetens och

erfarenhet inom Finansiell samordning
● Bistå NNS tjänsteman att bereda ärenden till styrelsen
● Delta aktivt i arbetsgrupper som utses av styrelsen
● Tjänsteman har yttranderätt men inte förslagsrätt

Uppdragsgivare
● Enskild tjänstemans deltagande vid styrelsemöten sanktioneras av det egna

Samordningsförbundet.
● NNS styrelse ger tjänsteman uppdrag avseende enskilda ärenden

Omfattning
● Tjänstemän deltar vid NNS styrelsemöten och utför uppdrag enligt den egna

styrelsens beslut.


