Protokoll nr 1
Styrelsen 2008

Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084
Dag
Tid
Plats

2008-02-29

2008-02-29
kl 09.30-13.00
styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11,
Stockholm
Närvarande
Ulla Y Gustafsson, ordförande
Alf Svensson, kassör
Kurt Kvarnström
Anita Berger
Åke Forsberg
Birgitta Wichne, fr o m punkt 6
Urban Ryadal, revisor
Ulla Norman, sekreterare

1
Öppnande
Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och rapporterade att
Birgitta Wichne anmält att flyget var försenat. Kenneth Lantz hade inte hört av
sig. Ulla Y lovade att ta kontakt med honom för att höra varför han inte kom
till styrelsen eller meddelat förhinder.
2
Dagordning
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
3

Protokoll

3.1

Styrelsen den 22 november 2007

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.
3.2

Arbetsutskottet den 31 januari 2008

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.
4

Rapporter

4.1

Medlemsrapport

Ordföranden kommenterade utsänd medlemsrapport. Vid årsskiftet fanns det
139 medlemmar. Två av dessa har begärt utträde fr o m 1 januari. Vid dagens
sammanträde hade föreningen 138 medlemmar. Av dessa har ett 30-tal betalat
in 2008 års medlemsavgift. En påminnelse om att betala in medlemsavgiften
kommer att skickas ut tillsammans med den medlemsinfo som kommer att
skickas ut i anslutning till dagens styrelsesammanträde.
4.2

Umeåseminariet

Ulla Y Gustafsson och Kurt Kvarnström rapporterade från årets upplaga av
Umeåseminariet. Årets tema var ”Ojämlikhet och utanförskap”. Seminarierna
som var mycket intressanta finns utlagda på IFFKs hemsida. Ulla Y konstaterade att vid årets Umeåseminarium var övervikten för representanter från
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Stockholm och Huvudkontoret mycket markant. Detta naturligtvis som en följd
av den nya organisationen av Försäkringskassan. Rapporten anmäldes till protokollet.
4.3

IFFKs hemsida, www.iffk.se

Styrelsen konstaterade att hemsidan nu fungerar. Styrelsen diskuterade hur man
kan skapa en insändarfunktion på hemsidan och gav AU i uppdrag att undersöka möjligheten att se över hur föreningen ska hantera insändare. Alf Svensson
meddelade att han kommer att ta kontakt med Per Jonebrink, som f n sköter
föreningens hemsida, för att se om Alf ev kan ta över delar av arbetet med
hemsidan och att han då även skulle ta upp en diskussion om hanteringen av
insändare. Styrelsen utsåg Ulla Y Gustafsson till ansvarig utgivare för IFFKs
hemsida.
4.4

Övriga rapporter

Ulla Y rapporterade att vid det senaste samrådet hade Göran Geiryd fått i uppdrag av GD Curt Malmborg att förse henne med relevant information. Nu hade
hon fått ett Nyhetsbrev riktat till samtliga kommuner med en presentation av
Försäkringskassans nya organisation. En kopia av Nyhetsbrevet delades ut till
styrelsen. Rapporten antecknades till protokollet.
5

Förslag till årsredovisning. Bilaga

5.1

Verksamhetsberättelse för 2007

Utsänt förslag till verksamhetsberättelse lades med godkännande till handlingarna.
5.2

Bokslut för 2007

Utsänt förslag till bokslut kompletterades. Närvarande revisor kommenterade
bokslutet. Resultatrapport och balansrapport per den 31 december delades ut.
Bokslutet lades med godkännande till handlingarna.
5.3

Revisionsberättelse

Närvarande revisor Urban Ryadal läste upp revisionsberättelsen som lades med
godkännande till handlingarna. Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Det blir nästa års Årsmöte som kommer
att ta ställning till ansvarsfrihetsbeslutet.
6

Avvecklingen av föreningens kansli på FK och överföring av arbetsuppgifter
Fredag den 29 februari är sista dag IFFK disponerar lokalerna på kassan. Vid
styrelsens sammanträde den 22 november diskuterades frågan om var föreningen ska arkivera sina handlingar. Ulla N fick i uppdrag att höra med Folkrörelsearkivet i Uppsala. Där hänvisade man till Riksarkivet (enskilda byrån),
eftersom IFFK är en landsomfattande förening. Det är där bl a FKFs gamla
handlingar förvaras. AU enades om att eftersom det rör sig om en knapp hyllmeter gamla handlingar så är det bättre att vi samlar de handlingar vi har på ett
och samma ställe så länge. Alf S åtog sig att förvara de gamla handlingarna.

2 (5)

Protokoll nr 1
Styrelsen 2008

Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2008-02-29

Lagret för broschyrer, kuvert och inbetalningskort förvaras hos Kurt. Styrelsen
godkände vidtagna åtgärder. Vidare fattades följande beslut
Styrelsebeslut med anledning av avvecklingen av kansliet på FK

•

Beslut om att adressen ändras fr o m den 1 mars 2008, så att all post
med ekonomiska förtecken går till Alf S. Övrig post till Ordföranden.
Uppdrogs åt Ulla N.

•

Beslut om att meddela Nordea/plusgirot, Skatteverket, SEB samt övriga
kontakter om adressändringen. Uppdrogs åt Ulla N.

•

Beslut om att kassören fr o m den 1 mars 2008 tar över bokföring och
medlemsregister.

•

Beslut om att bokföringsbyrå sköter bokföringen åt kassören. Tidigare
utsänd kopia av avtalet godkändes.

• Tecknande av bank- och plusgiro
Utöver Ulla Y Gustafsson och Alf Svensson har Anita Gustafsson på Anitas Redovisning, rätt att göra utbetalningar och uttag ur föreningens medel
från bank- och plusgiro.
•

Beslut om att Ulla Normans kontokort återsänds till banken och att
hennes attesträtt upphör fr o m den 1 mars. Uppdrogs åt Ulla N att
meddela banken detta.

•

Beslut om att förvara gammalt material samlat tills vidare hos Alf
Svensson. Vidare beslutades att Alf S skulle få cirka 1000 kr för inköp
av plåtskåp och för transportkostnader av skåpet.

•

Beslut om förvaring av broschyrer, kuvert, inbetalningskort m m. hos
Kurt K.

•

Beslut om att säga upp avtalet med VISMA (Bokförings och löneprogrammen). Uppdras åt Ulla N.

•

Beslut om att säga upp avtalet med Ark resebyrå. Uppdras åt Ulla N.

•

Beslut om att se över Trygghansa försäkringen. Uppdras åt Alf S. Alf
meddelade att han redan gjort detta och att han genom att bl a minska
resdygnen så har försäkringskostnaden minskat till ca 2 500 kr dvs en
halvering av kostnaderna.

•

Beslut om att Ulla N får merkostnaderna för papper, färgpatroner, telefon m m betalda av IFFK.
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Beslut om att skriva brev till och tacka Curt Malmborg , Henrik Meldahl m fl och tacka för de gångna årens samarbete och tala om att IFFK
fortfarande lever och hur vi kan nås. Förslag till brev delades ut. Styrelsen beslutade efter smärre justeringar att brevet skulle undertecknas av
ordföranden och därefter skickas.

Punkten förklarades omedelbart justerad.
7

Medlemskap i CSA

Ulla Y rapporterade att hon vid Umeåseminariet träffat företrädare för CSA
och då insett vilka fördelar IFFK skulle kunna ha av att begära medlemskap i
CSA. AU diskuterade frågan vid sitt sammanträde i januari och föreslår att
styrelsen beslutar att IFFK undersöker möjligheterna till medlemskap i CSA.
Det kostar 500 kr/år. Ett medlemskap skulle ge IFFK mer tyngd.
Centralförbundet För Socialt arbete (CSA) bildades som ett samarbetsorgan för
föreningar med socialt progressiva idéer på sitt program. Förbundet kom
snabbt att bli en samlingspunkt för dem som var intresserade av sociala reformer och drev i början av 1900-talet en vittförgrenad verksamhet med ett 30-tal
föreningar. Man tog initiativ till undersökningar av sociala förhållanden och
sociala problem. Resultaten låg till grund för krav på sociala reformer och inrättandet av olika myndigheter.
Från 1912 gav förbundet kurser i utbildning för socialt arbete och startade Socialinstitutet i Stockholm 1921. Detta var landets första Socialhögskola. Tidigt
började förbundet att ställa krav på forskning i socialt arbete.
I dag är förbundets huvudsakliga ändamål enligt stadgarna att främja utvecklingen på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av
förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete, genom att:
•

Bidra till publikationer av socialvetenskaplig betydelse.

•

Anordna konferenser i socialpolitiska frågor.

•

Gagna den socialpolitiska forskningen.

Medlemsorganisationerna är såväl stora som små organisationer: Sveriges
Akademikers Centralorganisation (SACO), Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Alkoholproblematikers Riksorganisation (ALRO), Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO), Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), Landsorganisationen i
Sverige (LO), Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Lansting (SKL),
Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsmissbrukare (RFHL) och
Tjänstemännens Centralorganistation (TCO). (FKF var också medlem i CSA.)
Styrelsen beslutade att ansöka om medlemskap i CSA.
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8
Forskningsprojekt
Ulla Y rapporterade att AU diskuterat ett forskningsprojekt med inriktning på
att få belyst vilka konsekvenser avskaffandet av förtroendevalda i socialförsäkringen har för besluten. Framförallt gäller det socialförsäkringsnämnderna men
också den försämrade insynen rent allmänt i Försäkringskassan. Vid Umeåseminariet hade hon träffat flera tänkbara forskare. Men fastnat för Hans Goine
och Curt Edlund eftersom de är inne i verksamheten. De har sagt sig vara intresserade och är beredda att göra ett pilotprojekt för att finna metodik och upplägg av en större studie. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder och beslutade att
avsätta 100 000 kr i årets budget för pilotprojektet. Det uppdrogs åt ordföranden att ta kontakt med Hans Goine och Curt Edlund och meddela dem beslutet.
9
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2008
Styrelsen godkände utsänt förslag till verksamhetsplan och budget för 2008.
Bilaga.
10
Styrelsen och seminariet den 25/4-26/4
Det är nu klart att IFFK tillsammans med Arbetareföreningen i Göteborg arrangerar ett seminarium den 26 april på temat: Framtidens socialförsäkring.
Beträffande seminariet så har Ulla Y Gustafsson kontakt med Marianne Carlström, ordföranden i Arbetareföreningen i Göteborg och program och lokal för
seminariet är nu i stort sett klara, så att vi kan gå ut med info till våra medlemmar i medlemsinfon. Styrelsen beslutade att bevilja medlemmarna ett resebidrag på 200 kr för den som har en resväg på över 10 mil och på 500 kr för den
som har en resväg på över 50 mil till Göteborg och konferensen.
Styrelsen beslutade vidare att sammanträda den 25 april hemma hos Ulla Y och
att den tid som reserverats för styrelsen den 27 april tas bort.
11
Ev övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
12
Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.
Vid protokollet
Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

Kurt Kvarnström
Vice ordförande
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