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Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Kallelse till medlemsmöte
Onsdagen den 7 december 2022

kl. 16.15 - 19.00
Westmanska palatset, Stockholm

Anmälan till mötet görs via länk:
https://samordning.org/sco/kalendarium/kalendarium/nns/nns-medlemsmote-2

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.

Välkomna!
Fredrik Lundén,
Ordförande NNS

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

https://samordning.org/sco/kalendarium/kalendarium/nns/nns-medlemsmote-2
mailto:e-postsamordnad.nns@gmail.com
http://www.nnsfinsam.se/


Dagordning till medlemsmöte för NNS 2022
Sammanträdesdatum: 2022-12-07

Plats: Westmanska palatset, Stockholm
Kontakta NNS vid önskan om att delta digitalt, möteslänk och
instruktioner skickas till er några dagar före mötet.

Tid: 16.15 - 19.00
För den som vill avslutas dagen med gemensam middag.

Huvudsakligt fokus för medlemsmötet är att fatta beslut om en service- och medlemsavgift
som gäller för 2023 samt att besluta om verksamhetsinriktning för mandatperioden och en
verksamhetsplan för 2023. Styrelsen kommer att presentera sina förslag till beslut, se nedan i
dagordningen. Varje medlem har, enligt NNS stadgar, möjlighet att lyfta sina eventuella
förslag. Vald inriktning beslutas av medlemmarna.

§1 Medlemsmötets öppnande
NNS ordförande Fredrik Lundén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Styrelsen presenterar sig.

§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 Carlsson, assisterad av Carina Stålenmark,
Samordningsförbundet Centrala Östergötland, föreslås som sekreterare till
medlemsmötet.

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

Därefter tar vald ordförande över ordförandeskapet för mötet.

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare
Pär Eriksson, SOF Örnsköldsvik och Kristina Borén SOF FINSAM Degerfors/Karlskoga
föreslås till protokolljusterare. Anette Lövgren, SOF Ånge och Fredrik Lindgren SOF
Östra Östergötland 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 kalenderinbjudan den 13 juni, kallelsen gick ut 16
november och handlingarna sändes 23 november. Vidare publicerades kallelse och
handlingar på NNS hemsida i samband med utskick.

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

§7 Information om NNS arbete i frågan om Uppföljning Finsam
Medlemmarna får en redogörelse av det arbete som gjorts under hösten efter att
Nationella rådet och Försäkringskassan meddelat att de tagit beslut om att stänga ner
SUS och ersätta med en anpassad version av Uppföljning Finsam som har mycket
begränsad funktionalitet.

§8 Information om NNS enkät rörande kontaktmannaskapet
Styrelsen redovisar resultatet från den enkät som varit utsänd till medlemmarna under
hösten.

§9 Information om en genomlysning av ägarstyrningen av Finsam Göteborg som
genomförts tillsammans med Sobona och Public Partner
Enligt förslag från NNS extra medlemsmöte den 7 oktober, får mötet ta del av den
rapport som skrivits av Sobona och Public Partner om ägarstyrningen i Göteborg.
Representanter från Finsam Göteborg, Public Partner och Sobona presenterar och
svarar på eventuella frågor.

§10 Beslut om medlemsavgift för nästkommande år 2023
NNS kassör presenterar styrelsens förslag om att medlemsavgiften för 2023 ska vara
oförändrad.

Förslag till beslut:
Att godkänna styrelsens beslut om oförändrad medlemsavgift för 2023

§11 Beslut om serviceavgift för år 2023
NNS ordförande presenterar styrelsens förslag om att serviceavgiften ska vara
oförändrad för 2023, det vill säga 2 promille av medlemmarnas tilldelning och
matchning.

Förslag till beslut:
Att godkänna styrelsens beslut om oförändrad serviceavgift för 2023



§12 Beslut om verksamhetsinriktning för mandatperioden samt verksamhetsplan och
budget, inklusive årshjul för 2023.

Utifrån dialogen vid det extra medlemsmötet den 7 oktober föreslår NNS styrelse en
verksamhetsinriktning för den kommande mandatperioden samt en verksamhetsplan
och budget, inklusive ett årshjul för 2023.

Ambitionen är att NNS ska vara den förening som medlemmarna önskar. Föreningen
NNS ska svara upp mot behov och upplevas som modern och relevant.

NNS styrelse har tagit fram ett förslag med prioriterade temaområden för den
kommande mandatperioden. Dessa områden ligger i linje med NNS stadgar och är nära
sammanlänkade med varandra.

Omfattningen av aktiviteter som sker utifrån respektive temaområde påverkas av
föreningens ekonomiska ramar:

● Att vara en nationell politisk arena för att strategiskt kunna påverka
samordningsförbundens förutsättningar

● Att vara en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan
samordningsförbunden

● Att öka kunskapen om NNS genom ett stärkt kommunikationsarbete
● Att verka för ett stärkt arbete med uppföljning, utvärdering och analys
● Att stärka arbetet med administrativa uppgifter

Se verksamhetsinriktning, verksamhetsplan, budget och årshjul för 2023 i bilaga 1.

Förslag till beslut:
Att medlemsmötet ställer sig bakom styrelsens förslag till NNS verksamhetsinriktning för
mandatperioden samt verksamhetsplan inklusive årshjul, för 2023.

Att medlemsmötet ställer sig bakom styrelsens förslag till NNS budget 2023.

§13 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga motioner har inkommit till NNS inför medlemsmötet.

§14 Övriga ärenden

§15 Medlemsmötets avslutande
Medlemsmötets ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.


