Protokoll 4
SENS styrelsemöte den 7 oktober 2016

Närvarande:
Yvonne Bergman Lundin
Helena Dahlström
Lars-Åke Andersson
Kristina Berneholm
Ej närvarande:
Hasse Lundmark
Britt Arthursson
Anne Svensson
Anette Svensson

§33.

Mötets öppnande
Helena Dahlström hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat

§34.

Val av protokolljusterare
Lars-Åke Andersson väljs att jämte ordförande för mötet justera dagens protokoll

§35.

Dagordning
Dagordningen läses upp och godkänns

§36.

Föregående protokoll
Protokollet från den 16/8 2016 läses upp och läggs till handlingarna

§37.

Ekonomi
Yvonne redogjorde för det ekonomiska läget.

§38.

SENS projektidé SMUL
Genomgång av utkastet till ansökan (bifogas protokollet). Får inte kallas ”projekt”!
SENS bör söka ca 200 000 kr för att det ska räcka till 25-30% tjänst
Lärandeinsatser, definition: t.ex. arrangörskap, värdskapsutbildning, studiebesök för
att lära av andra och ta till vara goda exempel, marknadsföring, uppföljning &
utvärdering

§39.

Rapporter
- Socialt entreprenörskap
Beviljade utvecklingscheckar: Kvinna Skaraborg, Västergötlands Orienteringsförbund,
SV Skaraborg, Stadsnära Lantgård
- Programmet för Social ekonomi.
Inget att rapportera.
- SER mötet den 16/8: blev inställt med kort varsel.
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- Överenskommelsearbetet
ingen från SENS har deltagit på de olika möten som genomförts pga. av inbjudningar
kommit med kort varsel och att samtliga möten (på 2 tim.) varit i Gtbg.
- Volontärtorgets avtal med SENS
Avtalsförslaget har skickats till Volontärtorget.
Roland bjuds in till nästa styrelsemöte i Skövde för att informera om verksamheten.
§40.

Medlemsmötet på Stadsnära lantgård, Lidköping18/10 2016 är inställt!
Mötet flyttas till våren 2017

§41.

Webbsidan
Information till webbsidan uppdateras kontinuerligt.

§42.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§43.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 29/11 hos SV i Skövde då vi också har julavslutning.
Roland Jakobsson från Volontärtorget bjuds in till detta möte.
Nästa SER möte blir den 16/11. Plats har ej meddelats ännu.

§44.

Mötets avslutande
Mötets ordförande Helena Dahlström tackar för förtroendet och förklarar
sammanträdet avslutat.

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

…………………………………..
Ordförande
Helena Dahlström

……………………………………….
Justerare
Lars-Åke Andersson
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