1 (7)

Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2009-05-09

Protokoll från det första årsmötet i IFFK den 9 maj 2009 i rum C325 i Riksdagen
1
Öppnande
IFFK:s ordförande Ulla Y Gustafsson hälsade välkommen till föreningens första årsmöte. Föreningens stadgar ändrades vid ordinarie stämma för två år sedan. Då infördes årsmöte vartannat år i stället för stämma.
Hon talade därefter om att föreningen satsat pengar på ett projekt för att om
möjligt få klart vilken betydelse borttagandet av alla förtroendevalda inom Försäkringskassan haft. Uppdraget gick till Curt Edlund och Hans Goine som nu
kommit med en rapport ”Förtroendevalda, socialförsäkringsnämnden och den
nya beslutsordningen inom Försäkringskassan – en pilotstudie” Hon överlämnade därefter ordet till Curt Edlund och Hans Goine som presenterade sin rapport.
De hade valt att avgränsa sig till regeringens beslut att ta bort socialförsäkringsnämnderna. De hade gjort några intervjuer med tjänstemän och tidigare
förtroendevalda och på så sätt försökt fånga några bilder av ”synen på rollen
som förtroendevald i en socialförsäkringsnämnd” och ”synen på den nya beslutsordningen jämfört med den gamla”.
När det gäller den nya beslutsordningen så kan man konstatera att den går
snabbare blir billigare och ger mindre administration. Men att man gör avkall
på förvaltningsrätten idag, kvalitén blir sämre, sämre struktur och verksamheten har förlorat i status.
Det kan anses som rimligt med en ökad insyn i beslutsprocessen, särskilt när
det gäller skälighetsbedömningar med omfattande ekonomiska konsekvenser
för den enskilde. Om fler ögon än två, som det framfördes i några av intervjuerna, medverkar är det sannolikt att fler perspektiv kommer fram och att rättssäkerhet och legitimitet ökar.
Slutsatserna man drog i rapporten var att för en ökad medverkan i beslutsprocessen vid vissa beslut inom socialförsäkringen talar:
 Besluten är svåra och komplicerade
 Besluten har stor betydelse för den enskilde
 Tjänstemännen respekterar förtroendevalda
 Tjänstemännen anser att de förtroendevalda tillför andra perspektiv
 Rättssäkerhet, insyn och legitimitet torde främjas.
Rapporten kommer att läggas ut på IFFK:s hemsida.
Ulla Y Gustafsson rapporterade att pilotprojektet presenterats en första gång på
det seminarium som föreningen hade i samarbete med ABF i november 2008.
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Vidare rapporterade hon att tanken är att detta pilotprojekt ska vidareutvecklas.
Hon förklarade därefter årsmötet öppnat.
2
Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Ulla Y Gustafsson informerade om att kallelse skickats ut i den medlemsinfo
som kom ut i december 2008 och att påminnelse skickats ut i den senaste medlemsinfon i april i år. Alla handlingar lades ut på nätet drygt tio dagar före årsmötet.
Ombuden konstaterade att årsmötet utlysts i behörig ordning.

3
Fastställande av röstlängd
Ulla Y Gustafsson anmälde att 16 personer fanns antecknade på närvarolistan
av dessa var 14 medlemmar. Årsmötet fastställde röstlängden. Bilaga 1.

4
Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes. Bilaga 2.

5
Fastställande av arbetsordning
Förslag till arbetsordning godkändes. Bilaga 3.
6
Val av funktionärer vid årsmötet
6.1
ordförande
Sven Malm utsågs till ordförande.
6.2
Sekreterare
Ulla Norman utsågs till sekreterare.
6.3
Två protokolljusterare tillika rösträknare
Anita Estberger och Kjell-Arne Kruse utsågs till protokolljusterare tillika rösträknare..
Den valde mötesordföranden övertog ledningen av årsmötet.

7
Årsredovisning för 2007
7.1
Verksamhetsberättelse för 2007
Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrikvis och lämnade därefter ordet fritt. Ingen begärde ordet. Årsmötet lade verksamhetsberättelsen med
godkännande till handlingarna. Bilaga 4.
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7.2
Ekonomisk berättelse
Kassören kommenterade den ekonomiska berättelsen Årets underskott uppgick
till 604 748 kr. De största kostnaderna under året var dels stämman och dels
den historiska skrift ”Vi värnade välfärden - de sista 100 åren med förtroendevalda i Försäkringskassan”,som togs fram inför stämman.
Mötesordföranden föredrog därefter den ekonomiska berättelsen rubrikvis.
Ordet lämnades fritt. Ingen begärde ordet. Årsmötet lade den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna. Bilaga 5
7.3
Revisorernas berättelse
Revisorn Lars Westerholm läste upp revisionsberättelsen. Ordet lämnades fritt.
Ingen begärde ordet. Årsmötet lade revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 6.

8
Beslut om ansvarsfrihet för 2007
Årsmötet beslutade enhälligt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2007.
9

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
Kassören föreslog att föreningens förlust på 604 748 kr skulle överföras i ny
räkning. Årsmötet beslutade enligt förslaget.
10
Årsredovisning för 2008
10.1
Verksamhetsberättelse för 2008
Ulla Y Gustafsson kommenterade verksamhetsberättelsen. Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrikvis och lämnade därefter ordet fritt.. Ingen
begärde ordet. Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna. Bilaga 7.
10.2
Ekonomisk berättelse
Kassören kommenterade den ekonomiska berättelsen. En stor del av årets underskott härrör sig till kostnader för styrelsen samt föreningens satsning på
hemsidan. Årets underskott uppgick till 108 269 kr. Mötesordföranden föredrog den ekonomiska berättelsen rubrikvis och lämnade därefter ordet fritt.
Ingen begärde ordet. Årsmötet lade den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna. Bilaga 8
10.3
Revisorernas berättelse
Utdelad revisionsberättelsen ansågs föredragen. Ordet lämnades fritt. Ingen
begärde ordet. Årsmötet lade revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9.
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11
Beslut om ansvarsfrihet för 2008
Årsmötet beslutade enhälligt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2008.
12

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
Kassören föreslog att föreningens förlust på 108 269 kr skulle överföras i ny
räkning. Årsmötet beslutade enligt förslaget.
13
Fastställande av medlemsavgiften för 2010--2011
Ulla Y Gustafsson föredrog styrelsens förslag, som innebär oförändrat 200 kr i
medlemsavgift för vardera året. Ordet lämnades fritt. Årsmötet beslutade att
fastställa medlemsavgiften till 200 kr för vardera av åren 2010 och 2011.
14

Förslag till arvodering av föreningsstyrelse och
revisorer för perioden 2010--2011
Ingemar Nilsson, sammankallande i valberedningen föreslog att ordföranden
och kassören skulle få oförändrat arvode d v s 2 000 kr vardera per månad. I
övrigt ersätts resor, traktamenten och i förekommande fall förlorad arbetsförtjänst. Inga sammanträdesersättningar betalas ut. Vid behov får styrelsen i uppdrag att besluta om tillfälliga arvoderingar.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
15
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2009--2010
Ulla Y Gustafsson kommenterade förslaget till verksamhetsplan. Hon informerade om att verksamhetsplanen skrevs innan beskedet kom om att CSA inte
önskade IFFK som medlem. Detta påverkar planeringen av kommande verksamhet. Verksamhetsplanen måste utvecklas vidare. Årsmötet ställde sig bakom skrivningarna i verksamhetsplanen och beslutade att uppdra åt styrelsen att
vidareutveckla den.
Kassören kommenterade förslaget till budget för perioden 2009. Under 2009
kommer satsningarna att utöver forskningsprojektet gälla hemsidan och ett
seminarium. För 2010 hade han inte kunnat göra någon budget. Årsmötet gav
styrelsen i uppdrag att göra en budget för 2010 när det klarnar mer hur verksamheten kommer att bli.
Årsmötet beslutade att anta förslaget till verksamhetsplan och budget för perioden 2009 -- 2010. Bilaga 10.
16
Ev motionsbehandling
Inga motioner hade kommit in.
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17

Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till
stämman
Inga ärenden hade anmälts.
18
Fastställande av styrelsens storlek
Ingemar Nilsson, sammankallande i valberedningen, föreslog att styrelsen skulle bestå av 7 ledamöter. Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av 5-7 ledamöter
och inga ersättare. Årsmötet beslutade att styrelsen skulle bestå av 7 ledamöter.
19
Val
Ingemar Nilsson, sammankallande i valberedningen föredrog förslag till styrelse och revisorer.
19.1
Ordförande, två år
Ulla Y Gustafsson, Göteborg omvaldes till ordförande.
19.2
Kassör, två år
Alf Svensson, Skogstorp omvaldes till kassör.
19.4
Ledamöter, två år
Kurt Kvarnström, Krylbo, Kenneth Lantz, Helsingborg, Birgitta Wichne, Fritsla och Åke Forsberg, Domsjö, omvaldes till ledamöter. Adele Bergentoft, Nyköping, nyvaldes till ledamot efter Anita Berger, Uppsala som avböjt omval.
19.4
Två revisorer, två år
Lars Westerholm, Norrköping och Urban Ryadal, Stockholm omvaldes till
revisorer.
19.5
En revisorsersättare, två år
Kjell-Arne Kruse, Huddinge omvaldes till revisorsersättare.
19.6
Fastställande av antal ledamöter i valberedning
Årsmötet beslutade att valberedningen skulle bestå av tre ledamöter.
19.7
Val av ledamöter i valberedning
Ingemar Nilsson, Sundsvall, Gun Bexell, Ängelholm och Urban Ryadal, Stockholm omvaldes till valberedning. Ingemar Nilsson omvaldes till sammankallande i valberedningen.
20
Beslut om föreningens säte
Årsmötet beslutade att föreningens säte ska vara kassörens bostadsort.
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21
Förslag till stadgeändring
Ulla Y Gustafsson föredrog förslag till stadgeändring i § 19 så att det står ”Årsmötet eller medlemsmöte har rätt att besluta om ändring av stadgarna”. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. Bilaga 11.
22
Ev övriga ärenden
Kurt Kvarnström gav en lägesrapport från Finsamsamarbetet. Han började med
att gå tillbaka till den konferens som hölls i Nyköping 2008. Konferensen som
hade 125 deltagare konstaterade att det behövs ett samlat forum för att hävda
de då 74 FINSAM-förbundens gemensamma roll. Kurt hade i samband med
konferensen delat ut IFFKs presentationsfolder och talat om föreningen och
dess föregångare FKF och lyft fram IFFK som lämplig samordnare för Finsamförbunden. Kurt K utsågs att ingå i en arbetsgrupp som bildats för att diskutera
ett samlat forum för att hävda de många Finsamförbundens gemensamma roll.
Finsamförbunden har stort behov av en samordnande organisation. Försäkringskassan ställer sig mycket tveksamt till behovet av ett samarbetsorgan och
till IFFK som sådant. Vid nästa stora Finsamkonferens var drygt 50 samordningsförbund representerade, som konstaterade att det finns centrala stora frågor som samordningsförbunden måste samordna sig kring. Ingående myndigheter har bildat ett centralt råd och en nationell samrådsgrupp.
Den arbetsgrupp Kurt tillhör utarbetade ett remissförslag till hur samarbetet
mellan samordningsförbunden kan utformas. Förslaget skickades ut till samtliga samordningsförbund samt samtliga inblandade myndigheter. Förslaget gick
ut på att det finns två möjliga organisationsformer som bedöms lämpliga för
det nationella samarbetet nätverksbildning eller ideell förening. Resultatetut
redovisades på en Finsamkonferens den 22-23 april i år, på Piteå havsbad. Av
de 33 som svarat på remissen var majoriteten för att ett nätverk inrättas och att
en medlemsavgift tas ut. Arbetsgruppen menar att om det ska tas ut en medlemsavgift behöver man en ideell förening i stället och det är där IFFK kan
komma in i bilden.
Det finns nu 82 Finsamförbund och det börjar bli ett ökande intresse bland politikerna att delta i arbetet. Det finns ett stort intresse för att skapa ett nätverk
för politikerna i samordningsförbunden som en motvikt till det nationella nätverk som tjänstemannaorganisationerna bildat.
Kurt konstaterade slutligen att ekonomifrågan är väsentlig och att det är viktigt
att Finsam på sikt får ett eget konto i budgeten.
Rapporten antecknades till protokollet . Årsmötet ser positivt på att stödja
IFFK i att försöka bli samordnare av Finsamsamarbetet.
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23

Val av representanter till övriga organisationer ( i förekommande fall)
Det förelåg inga val.
24
Avslutning
Ulla Y Gustafsson avtackade därefter avgående styrelseledamoten Anita Berger. Hon tackade för hennes insatser, engagemang och uppmuntran.
Hon tackade även mötesordföranden Sven Malm samt mötessekreteraren Ulla
Norman. Slutligen tackade Ulla Y Gustafsson å den nya styrelsens vägnar för
det förtroende som visats dem.
Sven Malm avslutade därefter årsmötet.

Vid protokollet
Ulla Norman
Justeras:

Anita Estberger

Kjell-Arne Kruse

