Protokoll SENS styrelsemöte den 14 december 2015

Närvarande:
Anne Svensson
Britt Arthursson
Jan Sandelius
Lars-Åke Andersson
Yvonne Bergman Lundin
Sven-Erik Åstrand
Hasse Lundmark
Kristina Berneholm
Ej närvarande:
Helena Dahlström

§37.

Mötets öppnande
Ordförande Anne Svensson hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat

§38.

Val av protokolljusterare
Britt Artursson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§39.

Dagordning
Dagordningen läses upp och godkänns

§40.

Föregående protokoll
Protokollet från den 27/10 läses upp och läggs till handlingarna med justeringen att
utskick till nya/gamla medlemmar med följebrev och inbetalningskort kommer att
skickas ut i januari.
Beslutas att:
Anne skriver ett följebrev ska skickas ut tillsammans med faktura för medlemsavgift
2016. Samma försändelse skickas till de som inte betalat 2015 samt med en
påminnelse.

§41.

Ekonomi
Problemet med överföringen från skattekontot är löst! Ersättningar för resor mm
utbetalas efter nyår

§42.

SMUL projekt
Förslag till budget finns men är ej klar. Anne skriver vidare på texten och skickar
sedan ut den för genomgång.

§43.

Årsmöte 2016
Årsmötet blir den 30 mars på Coompanion i Falköping kl. 18:00
Alla funderar på vem/vilka vi vill bjuda in som föreläsare. Ett exempel: Svenska
kyrkan har fått medel för att arbeta med integration och språkträning. Arbetet sker
tillsammans med Röda Korset, samhällsföreningen i Moholm, och SV Salemkyrkan.
Beslutas att:
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Yvonne kollar upp möjligheterna att bjuda in någon för att presentera detta arbete
Kristina mejlar Petra, sammankallande i valberedningen att det är dags att börja
jobba.
Kristina Berneholm kontaktar Conny Johansson, kommunalråd i Falköping ang.
ordförandeskapet på årsmötet.
§44.

Rapporter
– Leader
Helena Dahlström, Maria Henriksson och Kristina Berneholm deltog på mötet.
Maria är nu formellt invald i LAG, Leader Östra Skaraborg LLU
- Volontärtorget
Yvonne har träffat Lisa Larsson, ordförande i Volontärtorget
Volontärtorget har löst finansieringen för 2 tjänster t.o.m. sommaren och troligtvis för
resten av 2016.
Anne har också träffat Lisa Larsson för att klargöra SENS önskemål om att få en
adjungerad plats i styrelsen samt att det bör vara en tydlighet i alla information från
Volontärtorget beträffande vem som är deras arbetsgivare.
Yvonne kommer att delta när Volontärtorget har sitt nästa styrelsemöte den 25/2 -16.
Arbetsgivarorganisationen KFO erbjuder kostnadsfri introduktionsutbildning för nya
medlemmar i Göteborg den 9/3, sista anmälningsdag är 4/2.
– Socialt entreprenörskap – brev till projekt
Det finns ännu ingen information på VGR:s hemsida om vilka som beviljats
projektmedel. Anne Svensson kontaktar Hanna Nyroos för ytterligare information.
- Skrivargrupp - Programmet för Social ekonomi Kristina Berneholm har inget att rapportera från mötet eftersom det blev inställt. Inget
nytt datum är bestämt ännu.
- SER mötet den 19/11
Ingen från SENS hade möjlighet att delta och inget protokoll har skickats ut från
mötet ännu.
– Överenskommelsen
Nationell konferens 4 dec - ingen från SENS deltog
Information från konferensen kommer.
Info på lättläst om ÖK ligger på hemsidan för den nationella ÖK.
– Lokala överenskommelser, Hjo
Hjo har inte skrivit på. Man ska samverka, men inte säkert att de blir inom ramen för
ÖK. De kommuner som skrivit på är bl.a. Uddevalla och Borås
– Dialogmöte kring flyktingar den 9/12
Anne var där, denna gången från Folkhälsan.
Social ekonomi var välrepresenterat, kommunerna borde varit inbjudna till
konferensen också. Det var ett bra möte med en bra intention att det skulle kunna
hända saker efter mötet och inte bara stanna vid prat, men att det kan bli svårt att få
till verksamhet eftersom deltagarna i de olika diskussionsgrupperna kom ifrån olika
verksamheter och olika geografiska områden i regionen.
– Webbsidan
Information till webbsidan
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Kristina säger till Tomas att lägga ut info om årsmötet 2016

§45.

Övriga frågor
Hasse Lundmark informerar: Charlotta Haskovec blir ny verksamhetsledare för HSSL
(Hela Sverige Ska Leva)
Hasse har fått svar på sin skrivelse till posten angående problem med
lantbrevbäringen. Posten har inget statligt stöd utan finansieras via kunderna.
Funktionen viktig för landsbygden, innefattar betydligt fler funktioner än själva
postutdelningen bl.a. en social funktion.

§46.

Nästa styrelsemöte
den 2/2 2016 hos Coompanion i Falköping kl. 9:30 – 12:00

§47.

Mötets avslutande
Styrelsens ordförande Anne Svensson tackar för förtroendet och förklarar
sammanträdet avslutat

………………………………………..
Vid protokollet
Kristina Berneholm

…………………………………..
Ordförande
Anne Svensson

……………………………………….
Justerare
Britt Arthursson
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