Protokoll 2
SENS styrelsemöte den 19 maj 2016
Närvarande:
Anne Svensson
Helena Dahlström
Lars-Åke Andersson
Yvonne Bergman Lundin
Annette Svensson
Kristina Berneholm
Ej närvarande:
Britt Arthursson
Hasse Lundmark

§10.

Mötets öppnande
Ordförande Anne Svensson hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat

§11.

Val av protokolljusterare
Helena Dahlström väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§12.

Dagordning
Dagordningen läses upp och godkänns

§13.

Föregående protokoll
Protokollet från den 30/3 2016 läses upp och läggs till handlingarna

§14.

Ekonomi
För tillfället finns det 9396kr. Reseersättningar till de som begär det kommer att kunna
betalas ut.

§15.

Avtal arbetsgivaransvar
Genomgång av avtalet mellan SENS och Volontärtorget. Justeringar görs i avtalsförslaget och
beslut tas via mejl.
I avtalet ska framgå följande:
Krav på medlemskap i SENS
Länkar till SENS från Volontärtorgets hemsida samt information om att SENS är arbetsgivare
för de anställda i Volontärtorget.
SENS skall kontinuerligt uppdateras om verksamheten i Volontärtorget genom protokoll, vplan, v-berättelse samt ha en adjungerad plats i Volontärtorgets styrelse.

§16.

Verksamhetsplan 2016
Medlemsmötet blir den 18/10 2016 kl. 18:00-20:00 – plats meddelas senare.
Beslutas att:
Burim får i uppdrag lägga ut en blänkare om medlemsmötet på hemsidan
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§17.

Rapporter
- SMUL projekt - ingen information än från Hanna. Kristina tar upp det med Hanna på
kommande SER-möte som är den 20 maj 2016.
- Socialt entreprenörskap - information kommer från Hanna kommer i början av juni.
- Programmet för Social ekonomi - inget att rapportera
- SER
Ingen från SENS närvarade den 2/3.
Helena Dahlström, Maria Henriksson och Kristina Berneholm närvarar den 20/5 i Vänersborg
Lägg in kommande SER-möten i almanackan:
Onsdag 24/8
Onsdag 16/11
- Möte Överenskommelsen Gbg den 21/5 - ingen fån SENS kan åka
- Plattformsprojektet - rapporten är inskickad
- Lars-Åke Andersson informerar om att en ÖK är på gång mellan Töreboda kommun och de
lokala föreningarna.
- Webbsidan
Informationen till webbsidan måste uppdateras på 1:a sidan samt även styrelsens
sammansättning och kontaktuppgifter.
Under aktuellt ligger bl.a. en gammal inbjudan från xx antal år tillbaka. Verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse ska läggas ut.

§18.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 16/8 i Skövde hos Anne Svensson, S:t Helenagatan 8
Hanna Nyroos från VGR medverkar.

§19.

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

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

…………………………………..
Ordförande

……………………………………….
Justerare
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Anne Svensson

Helena Dahlström
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