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Dag
Tid
Plats

2008-08-27

2008-08-27
kl 18.00 -19.00
Telefonsammanträde
Närvarande
Ulla Y Gustafsson, ordförande
Alf Svensson, kassör
Kurt Kvarnström
Anita Berger
Åke Forsberg
Birgitta Wichne
Ulla Norman, sekreterare

1
Öppnande
Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och konstaterade att
Kenneth Lantz lämnat förhinder och att telefonisten inte fick någon kontakt
med Alf Svensson. Men att övriga i styrelsen fanns med på telefon. Alf kopplades in efter en stund.
2
Dagordning
Utsänt förslag till dagordning godkändes.

3

Protokoll

3.1

Styrelsen den 25 april

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.
3.2

Arbetsutskottet den 14 augusti

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.
4

Rapporter

4.1

Ekonomi

Ulla Y kommenterade utsänd ekonomirapport. Hon konstaterade att det inte
hänt särskilt mycket sedan föregående rapport, utskickad inför styrelsens telefonsammanträde den 25 april. Styrelsen godkände rapporterna.
4.2

Medlemsrapport

Alf Svensson rapporterade att hittills hade 43 medlemmar betalat in avgiften
för 2008. 2007 hade föreningen 139 medlemmar. Han konstaterade att han tyvärr inte hunnit gå ut med någon påminnelse till de medlemmar som resterar
med medlemsavgiften.
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Övriga rapporter

Hemsidan
Alf rapporterade att han har haft kontakt med Per Jonebrink, som f n ansvarar
för föreningens hemsida. Alf rapporterade att för att han skulle kunna ta över
delar av driften av föreningens hemsida måste IFFK köpa in en programvara
för 8-10 000 kronor, som han dessutom måste utbildas i och mot bakgrund av
föreningens osäkra framtid föreslog han att föreningen skulle fortsätta med Per
som ansvarig tills vidare. Styrelsen beslutade enligt förslaget. Nytt beslut
kommer att fattas om/när föreningen får klart för sig om det t ex blir något Finsamsamarbete.
Medlemskapet i CSA
Ulla Y rapporterade att Bengt Göransson, CSAs kanslichef, har meddelat att
frågan om IFFKs medlemskap i CSA ännu inte behandlats av CSAs styrelse.
Vår ansökan om medlemskap daterad den 29 april kom till CSA för sent för att
hinna behandlas före årsmötet i år. Vår ansökan kommer upp på styrelsemöte i
höst och beslut kan fattas först på årsmötet våren 2009. Hon konstaterade att
det enda föreningen kan göra är att avvakta höstens styrelsebeslut i CSA. Rapporten antecknades till protokollet.
5

Deltagande i

5.1

Socialt Forum 17-21/9

Vid styrelsens sammanträde den 25 april anmälde Alf S att han skulle delta i
Socialt Forum på annan organisations bekostnad. Kenneth Lantz anmälde då
att han ev skulle kunna delta för IFFKs räkning. Kurt Kvarnström kommer ev
att delta, men i så fall på riksdagens bekostnad. Styrelsen beslutade att låta
Kenneth Lantz delta på IFFKs bekostnad.
5.2

Metodicum Rehabdagar 25-26/9

IFFK hade fått inbjudan till Rehabdagar arrangerade av Metodicum. Konferenstemat: Ansvar och Etik i rehabprocessen. Programmet dag 1 var mycket
intressant. Ingen hade möjlighet att delta.
6
Forskningsprojektet
Ulla Y rapporterade att hon varit i kontakt med Hans Goine om forskningsprojektet och att han var något försenad p g a ordinarie arbete men att Curt Edlund
har börjat på sin del av projektet. Redovisning av projektet kommer att ske som
tidigare planerats vid seminarium i anslutning till styrelsens sammanträde den
27 november. Rapporten antecknades till protokollet.
7
Framtiden för föreningen
Kurt K rapporterade från den träff med företrädare för den arbetsgrupp som
bildats för att diskutera ett samlat forum för att hävda de 69 Finsamförbundens

2 (3)

Protokoll nr 3
Styrelsen 2008

Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2008-08-27

gemensamma roll. Träffen ägde rum den 3 juni. Finsamförbunden har stort
behov av en samordnande organisation. Kurt har presenterat IFFK som en
lämplig organisation att ta hand om samordningen av Finsamförbunden. Försäkringskassan ställer sig mycket tveksamt till behovet av ett samarbetsorgan
och till IFFK som sådant. Den 30 september träffas arbetsgruppen nästa gång.
Den 5-6 november är det dags för Finsamförbunden att träffas igen. Styrelsen
uttalade sitt intresse för att ställa upp som samarbetsorgan för Finsamförbunden. Kurt fick i uppdrag att fortsätta driva frågan i arbetsgruppen.
8
Årsmötet 2009
Styrelsen diskuterade lämpligt datum för årsmötet nästa år. Man enades om
lördagen den 9 maj med start vid lunch kl 12.00, någonstans i Stockholm. Styrelsen planeras sammanträda fredagen den 8 maj på eftermiddagen. AU fick i
uppdrag att planera för årsmötet.
9
Nästa Styrelse/Novemberseminariet.
Styrelsen kommer att sammanträde mellan klockan 11-13 den 27 november.
Seminariet kommer att äga rum mellan klockan 14-17. Anita har varit i kontakt
med ABF och av dem utverkat en lokal som rymmer 25-30 pers. ABF medverkar även i saluförandet av seminariet. Alf kommer att ta kontakt med Bo Könberg och be honom medverka på temat Framtidens socialförsäkringar. Ulla Y
kontaktar Bengt Göransson (ABF) om hans ev medverkan. I övrigt kommer
forskningsprojektet att avrapporteras. AU fick i uppdrag att slutföra planeringen av seminariet.
10
Ev övriga frågor
Nästa telefon AU som var planerat till den 24 september klockan 20.00, måste
datumändras. Detta skulle ske per mejl.
11
Avslutning
Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.
Vid protokollet
Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

Kurt Kvarnström
Vice ordförande
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