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Vilken rivstart för NNS! 
NNS har nu fullföljt sitt första egentliga 
verksamhetsår, och höll i samband med Finsam-
konferensen i Norrköping den 13-14 april sitt 
andra årsmöte. Representanter för cirka 45 
förbund fanns med.  
   - Det har varit ett roligt första år, med en sådan 
rivstart som NNS haft, säger Kurt Kvartström 
som omvaldes som ordförande för nätverket.  
   - Samtidigt ställer det krav på NNS. Den 
största utmaningen blir att få en ekonomi som 
gör att vi och Finsam kan fortsätta växa. 
Behoven ökar starkt i samhället, och har gjort 
det ännu mer under det år som gått. Myndig-
heterna måste ges bra förutsättningar att 
samverka kring de personer som behöver ett 
samordnat stöd.  
   Den fråga som diskuterades mest på årsmötet 
var medlemsavgiften, som föreslagits till 2 
promille av respektive förbunds budget (se 
föregående nyhetsbrev). Styrelsen fick i uppdrag 
att undersöka flera alternativ till avgiften.  
 

Beslut om förhandling med IFFK 
På årsmötet gavs styrelsen i uppdrag att 
förhandla med Ideell förening för främjandet av 
kunskap om sociala försäkringar, IFFK, om ett 
samgående. I och med detta skulle NNS kunna 
bli en förening och samtidigt få stabilare 
ekonomiska förutsättningar.  
   Läs mer om IFFK på www.iffk.se.  
 
 

 

 

 
Kurt Kvarnström (mitten), Alf Svensson och Marie 
Litholm sitter i ledningen för NNS även 2011.  

 
NNS styrelse kommande år  
Styrelsen ser efter årsmötet ut som följer: 
• Kurt Kvarnström (S), Södra Dalarnas SF, 
ordförande, tel. 08-786 63 95, 070-215 44 00 
• Marie Litholm (KD), SF Östra Södertörn, vice 
ordförande, tel. 08-606 86 90, 0708-654 603 
• Alf Svensson (S), SF Sörmlands län, kassör, 
tel. 0706-11 86 26 
Ledamöter: 
• Erik Kvarndal (C), SF Västra Skaraborg 
• Karl-Henrik Nanning (M), SF i Uppsala län 
• Ulf Bingsgård (M), SF Trelleborg 
• Margareta Fagerhov (Försäkringskassan), SF 
Helsingborg 
• Görel Nilsson (S), SF Västra Mälardalen 
• Karin Greenberg (C), SF Göteborg Väster 
• Victoria Strömberg (M), SF Östra Östergötland 
• Kenneth Andersson (S), SF Skellefteå 

 
Verksamhetsplanen fastställd 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och 
fastställde verksamhetsplanen. Ta del 
dokumenten på www.nnsfinsam.se. En lättläst 
sammanfattning av verksamhetsplanen bifogas 
detta nyhetsbrev (finns också på webben).  
  Protokoll från årsmötet sänds ut senare! 
 

 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt stödja och utveckla 

samordningsförbund. 

 



Ulf Kristersson gäst    

på Finsam-konferensen  
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson deltog 
i den Finsam-konferens som föregick årsmötet. 
Kristersson berörde inte Finsam-frågorna, utan 
valde att ge en aktuell översikt över sjukförsäk-
ringssystemet.  
   Tidigare i år, den 14 mars, träffade NNS Ulf 
Kristersson och hans stab. NNS representerades 
av Kurt Kvarnström, Marie Litholm och Karl-
Henrik Nanning.  
    Ministern fick då bl.a. information om NNS 
och om samordningsförbunden. Frågan om den 
långsiktiga finansieringen av Finsam togs upp.  
   Delegationens gemensamma uppfattning efter 
mötet var att ministern tagit till sig informatio-
nen på ett positivt sätt.  
 

NNS deltar i Almedalsveckan 
För andra året i rad är NNS medarrangör för 
Finsam-aktiviteterna under Almedalsveckan, 
som pågår 3-10 juli i Visby.  
   Måndag t.o.m. fredag anordnas fem 
frukostseminarier, som följande 
samordningsförbund är värdar för: RAR 
Sörmland, Göteborg Hisingen Delta, Uppsala 
län, Finsam Gotland samt Östra Södertörn.     
   Seminarierna hålls mellan kl. 07.30 och 08.45 
på Restaurang Joda Bar & Kök på Skeppsbron 24 
(centralt belägen vid hamnen och ett kvarter från 
Almedalens scen). Det kommer också att finnas 
ett särskilt torgstånd för Finsam, bemannat 
mellan kl. 10.00 och 18.00 måndag t.o.m. fredag. 
   Även Nationella rådet och dess arbetsgrupp 
finns med bland arrangörerna.  
   Detaljer om frukostmötena kommer i nästa 
nyhetsbrev! Se också www.finsamgotland.se 
 

 

 

 

 

 

Ställ upp i Stafettvasan 2012! 
Samordningsförbundet Dalarna har tagit 
initiativ till att Finsam ska ställa upp med ett 
antal femmannalag i Stafettvasan, som går av 
stapeln den 2 mars 2012. Arrangörerna kan ta 
emot sammanlagt 1 000 lag med fem i varje. Det  
rör sig om fem sträckor, där den kortaste är 9 km 
och den längsta 24 km. De är av lite olika karak-
tär, men man ska räkna med mycket stakåkning, 
hälsar initiativtagarna, som utlovar en ”härlig 
omgivning och massor med goda människor att 
tala med under resan i fädrens spår”.  
   Den som vill delta anmäler sig senast den 25 

maj, så mixas lämpliga Finsam-lag ihop.     
   Anhöriga och andra Finsam-fans är också 
välkomna i lagen!  
   Anmälan och information: kontakta någon av 
följande personer: 
   Tomas Rosenlundh, Samordningsförbundet 
SkövdeHjoTiBorg, tel. 070-561 79 79, e-post: 
tomas.rosenlundh@mpmail.se. 
     Petra  Palmestål, Samordningsförbundet 
FINSAM-Falun, tel. 023-826 35, 
petra.palmestal@falun.se 
   Läs mer om loppet på:  
www.vasaloppet.se/wps/wcm/connect/se/vasalo
ppet/start/loppen/vintervecka/stafettvasan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas Samordningsförbund, 
ordf, tel. 070-215 44 00, kurt.kvarnstrom@riksdagen.se 
Marie Litholm, Samordningsförbundet Östra Södertörn, 
vice ordf, tel. 08-606 86 90, marie.litholm@haninge.se 
 

 
www.nnsfinsam.se 

 

Nyhetsbrevet distribueras via RAR i Sörmland:  
Ann Lundqvist, 070-390 58 58, ann@rarsormland.se 
 


