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Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77
Dag
Tid
Plats

2009-12-09

2009-12-09
kl 11.00 -13.00
Riksdagen, rum C3-25
Närvarande
Ulla Y Gustafsson, ordförande
Alf Svensson, kassör
Kurt Kvarnström, vice ordförande
Kenneth Lantz
Adéle Bergentoft, fr o m punkt 5
Ulla Norman, sekreterare
Frånvarande
Åke Forsberg
Birgitta Wichne

1
Öppnande
Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet. Hon konstaterade att
Åke Forsberg och Birgitta Wichne lämnat förhinder och att Adéle Bergentoft
meddelat att hon kommer senare.
2
Dagordning
Utsänt förslag till dagordning godkändes med ett tillägg, Inbjudan till Metodikumkurs, på punkt 9 Övriga frågor.
3

Protokoll

3.1

Styrelsen den 20 augusti

Utsänt justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 20 augusti anmäldes och antecknades till protokollet.
3.2

AU 23 oktober

Utsänt och justerat protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 23 oktober
anmäldes och antecknades till protokollet.
3.3

AU 25 november

Utsänt förslag till protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 25 november godkändes och antecknades till protokollet.
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4

Rapporter

4.1

Ekonomi

2009-12-09

Utsänd ekonomisk rapport, avstämning per den 30 november, kommenterades
kort av kassören som konstaterade att budgeten, i stort kommer att hållas. Men
föreningen har sparat 50 000 kronor på forskningsprojektet. Styrelsen godkände den ekonomiska rapporten.
4.2

Medlems

Kassören rapporterade att föreningen hade 70 medlemmar. En del har betalat in
medlemsavgiften mer än en gång. De som betalat in sin medlemsavgift under
senare delen av året behöver inte betala någon avgift för 2010. Rapporten antecknades till protokollet.
4.3

Finsamsamarbetet

Kurt Kvarnström rapporterade att vid konferensen den 4 och 5 november antogs en arbetsordning och styrelse för nätverket valdes. Styrelsen består av 9
personer, såväl tjänstemän som politiker. Till ordförande valdes Kurt Kvarnström och till kassör Alf Svensson. Den 3 december träffades nätverkets styrelse och började planera för upplägget av verksamheten. Bl a kommer fördelningen av resurserna att bli en viktig fråga för NNS. Detta mot bakgrund av att
resurserna inte kommer att bli högre under nästa år. 41 samordningsförbund är
medlemmar i NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbunden)och fler
har anmält intresse. Hur samarbetet ska utformas kommer den nya styrelsen att
ta ställning till framöver. Man kommer bl a att behöva köpa administrativa
tjänster. Arbetsgruppen har ansökt om 1,2 miljoner kronor hos Nationella rådet
för att organisera ett kansli för nätverket. I väntan på besked från Nationella
rådet kommer NNS att behöva ekonomiskt stöd för att kunna starta verksamheten.
Styrelsen beslutade att under 2010 stödja NNS med en ekonomisk ram på max
200 000 kronor innefattande administrativt stöd och uppbyggande av en hemsida.
4.4

SPID-mötet den 1 december

IFFKs AU hade fått en inbjudan att delta i möte med SPID-nätverket den 1
december. Vid mötet diskuterades bl a förslag till tema för SPID-konferensen
2010. Vidare presenterade ensamutredare Anna Hedborg ”Gränslandet mellan
sjukdom och arbete. Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/Försörjningsförmåga, SOU 2009:89.” Alf Svensson deltog i mötet och lämnade en kort rapport. Man hade varit mycket nöjd med årets konferens. Alf
blev en av tre deltagare i den arbetsgrupp som ska förbereda nästa års konferens. Nätverket planerar att träffas den 18/2 och den 27/4. Nästa års konferens
planerades till oktober. Styrelsen menade att november vore bättre och uppdrog
åt Alf att framföra dessa synpunkter.
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4.5

2009-12-09

Medlemsinfo

Efter dagens sammanträde kommer en medlemsinfo att tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften för 2010 skickas ut per post till samtliga
medlemmar. Ulla N och Alf fick i uppdrag att verkställa beslutet.
4.6

Övriga

Ulla Y rapporterade att hon och Alf antagits som deltagare i 2010 års Umeåseminarium. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.
5
Det fortsatta SPID- samarbetet
Seminariet i september var mycket lyckat med 49 deltagare varav 33 betalande.
AU planerar för fortsatt samarbete att arrangera seminarier med SPID. Kostnaderna för seminariet slutade på 35 296 kr och intäkterna var 33 000 kr. IFFK
har ställt en ram om 20 000 kr till förfogande enligt tidigare beslut. AU har
konstaterat att kostnaderna för IFFK blev bara runt 3 500 kr. Utöver detta har
AU beviljat 8 000 kr till nätverksträffar för SPID. Styrelsen godkände vidtagna
åtgärder.
6

Avslutning av fördjupningsstudie av studie om förtroendevalda inom Försäkringskassan
Varken Hans Goine eller Curt Edlund har tid att göra fortsättningen av fördjupningsstudien. Curt Edlund har däremot erbjudit sig att göra en intervju med
LOs och TCOs rättsskydd, som en avslutning på forskningsprojektet. Curt Edlund hade lämnat en offert på 28 000 kr för att göra det under januari månad
2010. AU har beslutat att intervjun med LOs och TCOs rättsskydd får bli slutet på projektet. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.
7
Sammanträdesplan för 2010
Styrelsen beslutade anta följande sammanträdesplan för 2010.
3/3
”livesammanträde” med start kl 11.00
26/5
telefonsammanträde med start kl 20.00
29/9
telefonsammanträde med start kl 20.00
1/12
”livesammanträde” med start kl 11.00
Arbetsutskottet beslutade att sammanträda följande dagar
17/2
telefonsammanträde med start kl 20.00
5/5
”livesammanträde”med start kl 10.00
8
Verksamhetsplan och budget för 2010
Utsänt förslag till verksamhetsplan diskuterades och fastställdes efter smärre
justeringar. Utsänt förslag till budget fastställdes.
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9
Övriga frågor
En inbjudan till konferens om Rehabilitering och rättspraxis arrangerad av Metodikum den 2-3 februari diskuterades. Kenneth och Alf anmälde att de var
intresserade att delta i konferensen dag 1. Styrelsen beslutade att de fick delta i
konferensen.
10
Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen för det gångna årets arbete och önskade en god
jul och ett gott nytt år. Vice ordföranden tackade ordföranden och önskade
henne en god jul och ett gott nytt år. Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.
Vid protokollet
Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

Kurt Kvarnström
Vice ordförande
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