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Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Kallelse till extra
medlemsmöte

Fredag den 7 oktober 2022 kl. 09.00-16.00
På Radisson Blue Arlandia, Arlanda.

Anmälan till mötet görs via länk:
https://samordning.org/sco/kalendarium/kalendarium/nns/nn
s-extra-medlemsmote

Mötet kommer att ske både fysiskt på plats och digitalt för de som inte kan vara med
på plats. Detta kommer att kräva att vi alla hjälps åt att se till att vi deltar aktivt och
möjliggör delaktighet. Meddela oss om du vill delta digitalt, länk för digitalt deltagande
kommer några dagar innan mötet.

Program för dagen kommer att skickas ut i god tid innan
mötet.

Välkomna!
Fredrik Lundén,

Ordförande Föreningen NNS

e-post: samordnad.nns@gmail.com hemsida: www.nnsfinsam.se

https://samordning.org/sco/kalendarium/kalendarium/nns/nns-extra-medlemsmote
https://samordning.org/sco/kalendarium/kalendarium/nns/nns-extra-medlemsmote
mailto:e-postsamordnad.nns@gmail.com
http://www.nnsfinsam.se/


Dagordning till NNS extra medlemsmöte för NNS
Sammanträdesdatum: 2022-10-07
Plats: Radisson Blu Arlandia, (Kabinvägen 3, Arlanda)

Alternativt via zoom. Kontakta NNS vid önskan om att delta
digitalt. Länk och instruktioner skickas till er som anmält er digitalt
några dagar innan mötet.

Tid: 9.00 - 16.00

§1 Extra medlemsmötets öppnande
NNS ordförande Fredrik Lundén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Fastställande av röstlängd
Varje medlemsförbund har en röst. xx medlemsrepresentanter är närvarande vid mötet,
som totalt besöks av xx personer.

Förslag till beslut:
Att det extra medlemsmötet fastställer röstlängden till xx ombud.

§3 Val av ordförande och sekreterare
Förslag till ordförande presenteras och Åsa Karlsson, assisterad av Carina Stålenmark,
Samordningsförbundet Centrala Östergötland, föreslås som sekreterare till det extra
medlemsmötet.

Förslag till beslut:
Att det extra medlemsmötet beslutar att välja föreslagen ordförande och sekreterare.

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare
Jonas Erlandsson och Ann-Karin Bohl föreslås till protokolljusterare.
Charlotta Skålén och Jakob Rönnqvist föreslås till rösträknare.

Förslag till beslut:
Att det extra medlemsmötet beslutar att välja föreslagna protokolljusterare och
rösträknare.



§5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet utlystes genom utsänd kallelse den 10 juni med en ändring av datum från 4 till 7
oktober den 23 augusti. Handlingar sändes 23 september. Vidare publicerades kallelse
och handlingar på NNS hemsida i samband med utskick.

Förslag till beslut:
Att det extra medlemsmötet beslutar att godkänna mötets utlysning

§6 Fastställande av föredragslista
Ordförande ställer frågan till medlemmarna om föredragslistan kan godkännas och
fastställas?

Förslag till beslut:
Att det extra medlemsmötet beslutar att godkänna och fastställa föredragslistan.

§7 Information till medlemmarna om kundfordringar
Vid NNS årsmöte den 3 juni 2022 önskade medlemmarna ytterligare information om de
kundfordringar som fanns i årsredovisningen. Styrelsen återkommer därför här med
kompletterande information.

Totalt fanns poster i kundreskontra motsvarande 925 000 kr per 20211231.
Av detta var 50 000 kr förfallna och betalades kort efter årsskiftet 2021/22.
Övriga hade förfallodatum i januari 2022 och samtliga fakturor är betalda nu.

§8 Beslut om inriktningsbeslut inför kommande verksamhetsplan och budget 2023
rörande föreningens organisation och arbetsordning, “nya NNS”

NNS styrelse föreslår följande inriktningsbeslut:

- att ha oförändrad medlems- och serviceavgift

Utifrån tidigare dialog och arbetsgruppens rapportering föreslår styrelsen att NNS
arbetar vidare med att:

- förtydliga föreningens mål och syfte
- sträva efter ökad delaktighet, transparens och förbättrad kommunikation
- testa idén med ett förbundschefsträffar en gång i månaden
- vidareutveckla kontaktmannaskapet och utveckla föreningens förmåga till politiskt
påverkansarbete

- skyndsamt säkra tjänstepersonstödet utifrån rådande ekonomi
- tillsammans prioritera och anpassa verksamheten i föreningen efter de resurser som
finns

- förtydliga ett finansiellt mål för föreningen och ta ett formellt beslut i frågan
- varje verksamhet klarar sin egen ekonomi och genererar ett visst överskott (5-10%) till
föreningen för att säkra samordning, kommunikation och administration

- sträva efter att finna kompletterande finansiering till föreningens arbete

Förslag till beslut:
Att det extra medlemsmötet ställer sig bakom styrelsens inriktningsbeslut inför NNS
verksamhetsplan och budget 2023



Det innebär att medlemmarna i NNS godkänner styrelsens förslag om oförändrad
medlems- och serviceavgift och att det extra medlemsmötet godkänner att NNS arbetar
vidare för att:

- förtydliga föreningens mål och syfte
- sträva efter ökad delaktighet, transparens och förbättrad kommunikation
- testa idén med förbundschefsträffar en gång i månaden
- vidareutveckla kontaktmannaskapet och utveckla föreningens förmåga till politiskt
påverkansarbete

- skyndsamt säkra tjänstepersonstödet utifrån rådande ekonomi
- tillsammans prioritera och anpassa verksamheten i föreningen efter de resurser som
finns

- förtydliga ett finansiellt mål för föreningen och ta ett formellt beslut i frågan
- varje verksamhet inom föreningen klarar sin egen ekonomi och genererar ett visst
överskott (5-10%) till föreningen för att säkra samordning, kommunikation och
administration

- sträva efter att finna kompletterande finansiering till föreningens arbete

§9 Extra medlemsmötets avslutande
Extra medlemsmötets ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.


