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Protokoll från bildandet av Ideella Föreningen Försäkringskassans Förtroendevalda den 1 september 2004 på Sigtunahöjden
1
Öppnande
FKFs ordförande Ulla Y Gustafsson hälsade de 40 deltagarna i mötet välkomna. Hon informerade om bakgrunden till förslaget att bilda en ideell förening
för försäkringskassans förtroendevalda. Socialminister Berit Andnor har bl a i
samband med Arlandaseminariet i mars samt vid överläggningar utlovat ekonomiskt stöd till föreningen. Föreningen måste bildas i tid så att den kan komma med i regleringsbrevet för nästa år och därmed komma med i budgetdiskussionerna. Inför mötet hade ett hundratal förtroendevalda anmält sitt intresse att
vara med i en ideell förening för försäkringskassans förtroendevalda. Information om föreningen kommer att skickas ut så snart som möjligt efter bildandet.
Medlemskapet är frivilligt men Ulla Y Gustafsson uttalade en förhoppning om
att så många som möjligt skulle ansluta sig. Hon förklarade därefter mötet
öppnat.
2
Ordförande för mötet
Ulla Y Gustafsson utsågs till ordförande för mötet.
3
Sekreterare för mötet
Ulla Norman utsågs till sekreterare för mötet.
4
Protokolljusterare för mötet
Sven Malm och Birgit Henriksson utsågs till protokolljusterare för mötet.
5
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter tillägg punkt 8.4 Val av 2 revisorer och revisorsersättare.
6
Beslut om bildande
De 40 närvarande förtroendevalda beslutade med acklamation att bilda den
Ideella Föreningen Försäkringskassans Förtroendevalda.
7
Antagande av interimistiska stadgar
Ulla Y Gustafsson gick igenom utsänt förslag till interimistiska stadgar. Dessa
antogs efter smärre justeringar. Stadgarna gäller fram till ordinarie föreningsstämma som ska hållas före maj månads utgång nästa år .
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8
Val av interimsstyrelse
8.1
Fastställande av antal ledamöter i interimsstyrelsen
Hasse Andersson, sammankallande i FKFs valberedning begärde ordet. Han
föreslog att 11 ordinarie och 7 ersättare skulle ingå i interimsstyrelsen. Mötet
beslutade i enlighet med förslaget.
8.2
Val av ordförande
Hasse Andersson föreslog att nuvarande förbundsstyrelseordförande Ulla Y
Gustafsson skulle väljas till ordförande fram till ordinarie föreningsstämma i
vår. Ulla Y Gustafsson valdes enhälligt till ordförande. Hon framförde ett
varmt tack för det förtroende som visats henne.
8.3
Val av övriga ledamöter och ersättare
Hasse Andersson föreslog att nuvarande förbundsstyrelse skulle väljas till interimsstyrelse. Mötet beslutade i enlighet med förslaget vilket innebär att följande personer ingår i interimsstyrelsen: Kurt Kvarnström (s), Gun Bexell (m),
Anita Berger (s), Runo Vikström (s), Karin Jeppsson (s), Alf Svensson (s), Johan Tiedemann (m), Per Ödman (m), Håkan Lindh (fp) Kenneth Lantz (kd).
Med Urban Ryadal (s), Anna-Karin Jonsson (s), Ingemar Nilsson (s), Gunilla
Fyhrlund (v), Lars-Gunnar Boström (m), Suzanne Frank (m) och Lennart Raswill (c) som ersättare. Även för dessa gäller att de är valda fram till ordinarie
föreningsstämma i vår.
8.4
Val av två revisorer och ersättare
Hasse Andersson föreslog att FKFs förtroendevalda revisorer skulle väljas.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget, vilket innebär att Anne-Mari Erlandsson (s) och Lars Westerholm (m) valdes till ordinarie revisorer med Kjell-Arne
Kruse (s) och Anniette Lindvall (m) som ersättare fram till ordinarie föreningsstämma i vår.
9
Beslut om föreningsstämma 2005
Mötet beslutade att ordinarie föreningsstämma ska hållas före maj månads utgång 2005. Vid den föreningsstämman väljs sedan styrelse för 2 år. Det uppdrogs åt den nyvalda styrelsen att fastställa datum och plats för stämman.
10
Beslut om medlemsavgift
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2004 skulle vara 100 kronor och för
2005, 200 kronor.
11
Val av valberedning
11.1
Fastställande av antal ledamöter i valberedning
Mötet beslutade att fastställa antalet i valberedningen till 3 personer
11.2
Val av valberedning
Till valberedning valdes Hasse Andersson (s) FK Västar Götaland, sammankallande, Rolf Sonesson (m) FK Blekinge och Lise-Lotte Olsson (v), FK Västerbotten. Samtliga tre ingår i FKFs valberedning.
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12
Val av stadgeutskott
Ulla Y Gustafsson konstaterade att de nyss antagna stadgarna var av intetrimistisk karaktär och bör ses över inför ordinarie föreningsstämma, varför ett stadgeutskott bör utses.
12.1
Fastställande av antal ledamöter i stadgeutskott
Mötet beslutade att fastställa antalet i stadgeutskottet till 3 personer.
12.2
Val av stadgeutskott
Mötet beslutade att valberedningen även skulle utgöra stadgeutskott.
13
Arvoden
Ulla Y Gustafsson informerade om att frågan om arvodering av styrelsen blir
en fråga för framtiden, eftersom det råder osäkerhet beträffande föreningens
ekonomi. Fram till årsskiftet är samtliga styrelseledamöter arvoderade av FKF.
Det uppdrogs åt valberedningen att bereda denna fråga och komma med förslag
till föreningsstämman.
14
Avslutning
Ulla Y Gustafsson tackade för förtroendet å den nyvalda styrelsens vägnar och
avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Ulla Norman
Justeras:

Sven Malm

Birgit Henriksson

