
Minnesanteckningar från arbetsgruppen Anne-Marie Larsson, Ajda Asgari och Karin

Blomstrand 20220930

Vi började att titta på stadgarna, och diskuterade vad som kan förtydligas eller ändras.

Utifrån de beslut som kommer att fattas om det nya NNS, kommer våra diskussioner

förmodligen att justeras ytterligare. Detta gäller ju ännu mer arbetsordningen.

Nedan redovisas de tankar vi har, paragraf för paragraf.

§ 2 Utifrån besluten om det nya NNS behöver möjligen ändamålen justeras

§ 4 Relaterar till § 2

§ 7 Redaktionell ändring till region istället för landsting

§ 8 Utifrån arbetsgruppens funderingar läggs medlemsmötet in i ett årshjul

Vi diskuterade om det skall vara motioner på medlemsmötet, samma punkt

finns dessutom på föredragningslistan till årsmötet

§ 9 Se § 8 om frågan om motion

§10 Vill vi att det skall vara även revisorernas rätt att kalla till extra medlemsmöte?

§ 12 Behöver förtydligas om vem som har rösträtt. I vilka frågor har

styrelseledamöterna rösträtt.

§ 13 Styrelsen utser sekreterare; behöver detta ses över då vi nu har tjänsteperson

som sköter sekreteraruppdraget?

Årsmötet väljer kassör, behöver detta uppdrag förtydligas i arbetsordningen,

eftersom vi köper tjänst för den praktiska bokföringen?

§ 16 Skall det förtydligas i stadgan eller arbetsordningen om beslut av auktoriserade

revisorer?

§ 17 Utifrån diskussionen på senaste årsmötet behöver denna fråga diskuteras och

fastställas i stadgan, så det blir tydligt.

Vi diskuterade skrivningen om att styrelsen kan välja in en ny ledamot, om

någon avgår under mandatperioden. Antingen årsmötet eller medlemsmötet?

kan göra detta?

Vi behöver också se på frågan om vad som hände om någon i NNS styrelse inte

längre sitter kvar i ett samordningsförbund.

§ 18 Eventuellt se över, men det som står i stadgan skall gälla, ingen praxis.



Arbetsordningen behöver ses över så den harmoniserar med den nya

organisationen;

Kontaktmannaskapet

Förbundschefsgruppen

Tydlighet om tjänstepersonernas roll och uppdrag i NNS styrelsearbete

Styrelsens sekreterare och kassör, deras arbetsuppgifter

Arbetsgruppen föreslår att skicka denna rapport vidare till ordförande/au för

beredning. Vi ser en behandling i styrelsen och sedan ev en remissrunda till

förbunden via kontaktmannaskapet.

Men vi lämnar vidare till styrelsen för beslut.

För gruppen/Karin


