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 2022-06-22 

 Plats och �d:  Digitalt kl. 8.00 - 9.00 
 Vi använder oss av TEAMS 

 Förberedelser:  Enligt följande förteckning och bilagda handlingar 
 Val av protokolljusterare 
 Fastställande av dagordningen 

 Gäster �ll styrelsemötet:  Mari Cedervall, Anita Kruse 

 ÄRENDEN 

 Informa�onsärenden 

 1.  AUs arbetssä� 
 Ordföranden beskriver AUs roll och arbetssä� 

 AUs övergripande arbete kommer a� fungera mer som e� presidium, så a� styrelsen känner 
 sig mer involverade. Tanken är a� AU arbetar e�er samma agenda som styrelsen och i och 
 med det förbereder man styrelsemötet. Styrelsen kan givetvis hänskjuta frågor �ll AU a� 
 hantera. E� enklare sä� a� arbeta och man vet vem som fa�ar besluten. 

 2.  Ekonomi 
 Kassören presenterar senaste u�allsrapporten 

 Rapporten har varit utsänd �ll AU. Det finns inget i nuläget a� oroa sig över. På årsmötet kom 
 det upp en fråga om de kor�ris�ga skulderna och frågan tas med �ll nästa medlemsmöte. 
 BIP kurserna är igång och så även faktureringen, vi är inte ifa� än men på gång. 
 Service avgi�erna är periodiserade i prognosen, ekonomirapporten kommer a� gås igenom 
 mer ingående på styrelsemöte 2022-06-28. 

 3.  Nyhetsbrev 
 Ny� förslag om a� NNS inför en ru�n a� skicka ut e� nyhetsbrev �ll sina medlemmar e�er 
 varje styrelsemöte och a� det brevet finns förbere� �ll styrelsemötet 
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 4.  NNS för ny gemensam brevlåda och e-post 
 Som e� steg i arbetet a� utveckla NNS kommunika�on har vi skaffat funk�onsbrevlåda med 
 NNS som mo�agare och avsändare. Det hoppas vi ska göra det mer tydligt för alla. 

 Pratades �digare i våras a� det vore bra om NNS är avsändare vid utskick, så det har vi 
 ordnat. 

 5.  Introduk�onspaket för nya ledamöter 
 För a� underlä�a för den som är ny a� snabbt komma in i NNS arbete har e� 
 introduk�onsmaterial tagits fram. De�a innehåller stadgar, arbetsordning och en rad andra 
 dokument för a� ge överblick och kunskap om föreningen. Materialet kan med fördel 
 uppdateras och utvecklas över �d. 

 Administra�onen har materialet  klart �ll styrelsemötet 2022-06-28. 

 6.  Samordningsförbundet Värna har begärt a� få lämna NNS 
 Det har inkommit en skri�lig begäran om u�räde ur NNS från Samordningsförbundet Värna 

 De har inte lämnat någon mo�vering och kommer troligtvis lämna vid årsski�et, enligt 
 stadgarna ska u�räde ske skri�ligt minst 3 månader innan u�räde sker då vid nästkommande 
 årsski�e. För styrelsens lära och NNS utveckling kanske man bör skicka ut en 
 avslutsutvärdering? 

 7.  Statusrapporter 
 Förslag om a� ha en fast punkt vid samtliga AU och styrelsemöten där vi får en rapport 
 från: 

 - Förbundschefsgruppen 
 - Kontaktmannaskapet 
 - Poli�skt forum 
 - Na�onella rådet 
 - Kommande medlemsmöte 

 - Ordförandedagen 
 - Almedalen  högaktuellt program den 6 juli 

 - Stoppa våldet  har få� förlängt �ll 2024 
 - Indikatorsverksamheten 
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 - BIP-samverkan 
 - JGL-kurserna 
 - Design-nätverket 
 - Välfärd i samverkan 
 - SUS-nätverket 
 - Nätverket för samverkansforskning 
 - Nätverk för behovsanalys och omvärldsspaning 

 - Referensgrupp Uppföljning FINSAM 
 - Referensgrupp MUCF 
 - Remisser 

 Rapporteringen sker skri�ligt enligt mall, se statusrapport, för alla utom en eller två som 
 bjuds in a� berä�a lite mer ingående. Det senare sker e�er behov alt. enligt e� fastställt 
 schema. 

 Tanken är a� man tar in rapporter och enbart e� par ger en mer ingående rapportering. 
 Finns det frågor kring de övriga man ta upp det på mötet. 
 Rapportering på de�a sä� kan vara svårt a� hålla men värt a� e� försök. Förslag på a� 
 na�onella rådet är en egen punkt. 

 8.  Arbetsgruppen för översyn av stadgar och arbetsordning 
 Rapport från pågående arbete 

 Finns ingen rapport �ll kommande styrelsemöte mer som en påminnelse 

 Beslutsärenden 

 9.  Fastställande av årshjul och mötesplan 2022/2023 
 Förslag �ll årshjul och mötesplan har varit utsänt. Målsä�ningen är a� kunna meddela alla 
 i så god �d som möjligt vilka datum som gäller för föreningens kommande arbete 2022/23. 

 FÖRSLAG TILL BESLUT: 
 A� fastställa årshjulet och mötesplanen enligt förslaget samt a� delge medlemmarna 
 denna informa�on omgående. 

 Det förslag som �digare har skickats ut ska nu gås igenom och man får chansen a� göra 
 inspel. Det har inkommit e� ev. byte av 4 oktober �ll 7 oktober. 
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 10.  Fastställande av  protokoll 
 Styrelseprotokoll från 2022-05-13 samt AU-protokoll från 2022-05-06 

 FÖRSLAG TILL BESLUT: 
 A� fastställa protokoll från 2022-05-13 samt 2022-05-06 

 OK. 

 11.  Extra medlemsmöte 
 AU föreslår styrelsen a� bjuda in �ll e� extra medlemsmöte 4 oktober 2022  där formen för 
 Nya NNS beslutas. 

 FÖRSLAG TILL BESLUT: 
 A� bjuda in �ll medlemsmöte den 4 oktober  och ändra �digare beslut så a� mötet hålls 
 fysiskt. 

 Förlag på a� fly�a mötet �ll den 7 oktober. 

 Diskussionsärenden 

 12.  Extra medlemsmöte 4 oktober om NNS fram�d 
 Styrelsen ombads av årsmötet a� komma med e� tydligt upplägg för vad medlemmarna 
 ska ta ställning �ll vid det extra medlemsmötet i höst då inriktningen för “nya NNS” ska av 
 beslutas. 

 Hur vill styrelsen gå vidare i frågan? 

 Tydlighet vad styrelsen vill och lägga fram e� förslag, den här punkten blir huvudfrågan på 
 styrelsemötet. 

 13.  Tjänstepersonstödet e�er juni 2022. 
 - Ola lämnar si� uppdrag a� vara stödperson samt som samordnare för Stoppa våldet. 

 Förslag �ll ersä�are i regeringsuppdraget är Marie Cedervall, Samordningsförbundet 
 Karlskoga Degerfors. 

 - Överenskommelsen med Gotland och Centrala Östergötland  tar slut i och med sista juni. 

 Styrelsen behöver hi�a en lösning för fortsä�ningen. 
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 Förslag på a� ge Greta och Ma�as förlängt �ll årsski�et. Som läget är nu är de�a en bra 
 lösning. 

 Övriga ärenden 

 ●  Nationella rådets rekommendation kring ESF-mede  l -  Bilaga- utskicket från NR och Delhis 
 rapport. 

 ●  Almedalen? 

 Välkomna! 

 Nästa styrelsemöte: 

 Bilagor 
 1. Styrelseprotokoll 2022-05-13 
 2. AU-protokoll 2022-05-06 
 3. U�all 2022-05 
 4. Årsmötets bilagor 

 - valberedningens förslag 
 - verksamhetsberä�elsen för 2021 
 - revisionsrapporten 
 - arbetsgruppens rapport rörande översyn av organisa�on och arbetsordning 

 Handlingar för kännedom 

Minnesanteckningarna från AU kommer a� skickas med som handling för kännedom. 
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