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Dag
Tid
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2008-04-25
kl 18.00-18.30
Telefonsammanträde
Närvarande
Ulla Y Gustafsson, ordförande
Alf Svensson, kassör
Kurt Kvarnström
Anita Berger
Åke Forsberg
Kenneth Lantz
Ulla Norman, sekreterare

1
Öppnande
Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och konstaterade att
telefonisten inte fick någon kontakt med Birgitta Wichne. Men att övriga i styrelsen fanns med på telefon.
2
Dagordning
Utsänt förslag till dagordning godkändes.

3

Protokoll

3.1

Styrelsen den 29 februari

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.
3.2

Arbetsutskottet den 17 april

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.
4

Rapporter

4.1

Ekonomi

Alf Svensson kommenterade utsända balans- och resultatrapporter. Bilaga.
Ulla Y informerade styrelsen om att hela årsarvodena för ordförande och kassör betalats ut därav summan på styrelsekontot. Alf rapporterade att han varit i
kontakt med redovisningsbyrån som lovat att skicka ut någon form av löneuppgift i samband med utbetalningar till styrelsen. Vidare rapporterade han att
han konstruerat en enkel reseräkningsblankett som han mejlat ut till styrelsens
ledamöter. Men eftersom flertalet i styrelsen haft problem med att öppna dokumentet skulle han skicka ut den med post. Styrelsen godkände rapporterna.
4.2

Medlemsrapport

Alf Svensson rapporterade att hittills hade 41 medlemmar betalat in avgiften
för 2008. Ytterligare tre medlemmar har begärt utträde fr o m 1 januari. Styrel-
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sen uppdrog åt Alf Svensson att gå ut med en påminnelse om att betala in medlemsavgiften och att man om man inte önskar vara medlem längre meddelar
detta.
4.3

IFFKs hemsida, www.iffk.se

Alf Svensson meddelade att han under maj månad planerar att ta kontakt med
Per Jonebrink, som f n sköter föreningens hemsida, för att bl a se om Alf ev
kan ta över delar av arbetet med hemsidan.
4.4

Medlemskapet i CSA

Ulla Y Gustafsson hade i samband med Umeåseminariet en diskussion med
Bengt Göransson, CSAs kanslichef, om IFFKs möjlighet att bli medlem i CSA.
Han hade då uttalat sig positiv till detta. Men att det är CSAs årsmöte som fattar beslut om medlemskap. Han hörde därefter av sig till Ulla N och begärde in
stadgar, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. Vid senare kontakter med Bengt Göransson konstaterade han att det inte förelåg någon formell
skriftlig framställning från IFFK om medlemskap i CSA och att frågan därför
inte var aktuell. Han konstaterade vidare att IFFK hade en ganska liten chans
att bli medlem, eftersom föreningen är en sådan liten organisation.
Styrelsen beslutade trots det att fullfölja sin ansökan och uppdrog åt ordföranden Ulla Y Gustafsson och sekreteraren Ulla Norman att skicka en formell
framställan om medlemskap i CSA för IFFK.
4.5

Seminariet den 26 april

Ulla Y rapporterade att efter att ha stämt av med Arbetareföreningen hade AU
beslutat ställa in seminariet p g a för få anmälda. Arbetareföreningen är intresserad av att göra ett nytt försök i höst. Ulla Y hade då meddelat dem att IFFK i
första hand planerar att arrangera ett seminarium i höst i Stockholmsområdet.
Ulla Y rapporterade vidare att AU beslutat att IFFK naturligtvis står för de ev
kostnader som uppstår p g a att seminariet ställs in. Resekostnaderna för Daniel
Melén, en av föreläsarna på cirka 700 kr hade AU bl a beslutat att stå för. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.
4.6

Övriga rapporter

Kurt Kvarnström rapporterade från en konferens i Nyköping om Finsam. Konferensen som hade 125 deltagare konstaterade att det behövs ett samlat forum
för att hävda de 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 Finsam-förbunden. Kurt K utsågs att ingå i en arbetsgrupp som ska träffas
på SKL den 3/6 för att diskutera frågan vidare. Rapporten antecknades till protokollet.
5
Forskningsprojektet
Ulla Y kommenterade utsänd offert från Hans Goine och Curt Edlund ang studie av förtroendevalda på Försäkringskassan. Bilaga. Styrelsen beslutade anta
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offerten och konstaterade att man med spänning emotsåg den rapport om förstudien som utlovats till det planerade seminariet i november.
6
Nästa Styrelse
Styrelsen beslutade att flytta nästa sammanträde, som även det är ett telefonsammanträde från den 26 till den 27 augusti, kl 18.00. Kenneth Lantz anmälde
förhinder.
7
Ev övriga frågor
Styrelsen diskuterade ev deltagande vid Socialt Forum den 17/9-21/9, i Malmö.
Alf meddelade att han deltar som representant för annan organisation. Kenneth
Lantz meddelade att han ev kunde delta.
8
Avslutning
Ordföranden önskade styrelsen en trevlig sommar. Styrelsen önskade ordföranden detsamma. Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.
Vid protokollet
Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

Kurt Kvarnström
Vice ordförande

3 (3)

