
Program för NNS extra medlemsmöte 7 oktober

Till att börja med: varmt välkomna! Vi ses den 7 oktober kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Arlandia,
(Kabinvägen 3, Arlanda).

Styrelsen för NNS har bjudit in till ett extra medlemsmöte. Syftet är att fatta beslut om ett
inriktningsbeslut inför 2023 års verksamhetsplanering och budget. Detta är ett led i att utveckla det
nya NNS.  Syftet med mötet är också att bjuda in till dialog och samtal om hur vi ska tydliggöra mål,
syfte och gemensam värdegrund och kultur. Vi ska också föra en dialog om vad våra medel räcker till
och hur vi ska forma verksamheten så att den blir effektiv och svarar mot medlemmarnas behov.

Under dagen kommer följande att ske:

Kl. 8.15-8.45 Incheckning för våra digitala gäster, se lathund för detta. Incheckning och fika för gäster
som deltar på plats från kl. 8.15.

Kl. 9.00-9.45 Styrelsen presenterar ett förslag till inriktningsbeslut som ska ligga till grund för 2023
års verksamhetsplanering och budget. Detta är ett led i att utveckla det nya NNS.

Kl. 9.45-10.00 PAUS

Kl. 10.00-12.00 Vi genomför vårt formella medlemsmöte enligt utskickad dagordning och kallelse.
Vid medlemsmötet kommer styrelsen att presentera ett inriktningsbeslut som ska ligga till grund för
verksamhetsplanering och budget 2023.

Kl. 12.00-13.15 LUNCH

Kl. 13.15-15.45 Workshops x 2 och eftermiddagsfika, se info om detta nedan.

Kl. 15.45-16.00 Vi sammanfattar dagen och blickar framåt!

Kort om våra workshops Vid mötet kommer vi att hålla två workshops för att lyssna in
medlemmarnas tankar och idéer i utvecklingen av det nya NNS. Utifrån tidigare medlemsmöten och i
annan dialog har det lyfts ett behov av ökad delaktighet och transparens. NNS medlemmar lyfter även
behov av att tydliggöra NNS mål och syfte, vår gemensamma värdegrund, kultur och kommunikation.
Utifrån en ekonomisk konsekvensanalys behövs en dialog om vad våra gemensamma medel räcker till.
Vi kommer att diskutera nödvändiga prioriteringar.

Nästa medlemsmöte Nästa möte blir den 7 december kl. 16.00-19.00 samt middag för den som
önskar. OBS! Vi har ändrat mötestid för att möjliggöra till deltagande på konferensens om Ökad
upptäckt av våld (samma dag men på förmiddagen). Mötena sker på samma plats, inbjudningar
kommer inom kort.

VARMT VÄLKOMMEN!
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