Protokoll 5
SENS styrelsemöte den 29 november 2016

Närvarande:
Yvonne Bergman Lundin
Helena Dahlström
Lars-Åke Andersson
Hasse Lundmark
Britt Arthursson
Anne Svensson
Kristina Berneholm
Roland Jakobsson (information från Volontärtorget före mötet)
Ej närvarande:
Anette Svensson

Inledning med information av Roland Jakobsson, Volontärtorget.
245-250 volontärer idag - från 17 år upp till 80, 40% av dessa är under 30 år (många
studenter), 90-tal uppdrag och ca 40-tal uppdragsgivare - ca 12 av dessa är olika enheter i
kommunen samt 1 företag (Hermods).
Kravet på att få bli uppdragsgivare är att det finns ett organisationsnummer
Stort engagemang i samband med den stora flyktingströmmen förra året då ca 40 nya
anmälde sej för uppdrag.
Volontärer får automatiskt utskick när nya uppdrag kommer in.
Finns/syns mest på FB, mindre på hemsidan.
Roland träffar alla volontärer personligen.
Svårt med uppdrag riktat till äldre, har endast varit 5 st. Volontärtorget har samma
olycksfallsförsäkring som gäller inom kommunen.
Viktigt att komma ihåg att den som gör en insats som volontär mår bra, inte enbart den som
får den. Spridning av konceptet Volontärtorget (medel beviljat i SER): Hjo kommun mkt
intresserad och har tillsatt en arbetsgrupp även Lidköping intresserad. Falköpings kommun
prioriterar just nu flyktingfrågan. Viktigt att jobba med att få upp värdet på volontärarbetet och
att jobba med spridning. Roland tycker att det är ok att det numera endast är en person
anställd i Volontärtorget.
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§45.

Mötets öppnande
Anne Svensson hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat.

§46.

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

§47.

Dagordning
Dagordningen läses upp och godkänns

§48.

Föregående protokoll
Protokollet från den 7/10 2016 läses upp och läggs till handlingarna.

§49.

Ekonomi
Yvonne Bergman Lundin redogjorde för det ekonomiska läget. Beslutas att:
Kristina Berneholm skickar ut faktura för inbetalning av 2017 års medlemsavgifter i
samband med kallelsen till årsmötet. OBS! Ökning till 200kr enligt beslut på årsmötet
2016.

§50.

Volontärtorget
Med anledning av skrivelsen från AF med begäran om återbetalning av
arbetsgivaravgifterna så tar Kristina Berneholm kontakt med Coompanions jurist för
att ta fram ett underlag för begäran om omprövning. Anne Svensson och Yvonne
Bergman Lundin får läsa igenom underlaget som sedan skickas tillsammans med
samtliga underlag till AF.
När det gäller avtalsskrivningen mellan SENS och Volontärtorget så svarar vi att de
kan anta avtalet eller så avslutas samarbetet fr.o.m. den 1/1 2017.
Lärdom: SENS bör registrera sig som arbetsgivare för framtida uppdrag.

§51.

Rapporter
- Årsmöte
28/3 på Stadsnära Lantgård i Lidköping
Tid: 17:30 start med rundvandring, fika 18:00. Årsmötet startar kl 18:30
Kristina kontaktar Stadsnära Lantgård om de har möjlighet att ta emot oss.
Bjuda in någon av de som fick projektmedel beviljat senast.
Kristina Berneholm kollar vilka som fick medel (orienteringsförbundet samt
bowlingen) och kontaktar dem sedan.
Kristina Berneholm kontaktar valberedningens sammankallande Jan Sandelius.
- SER mötet den 16/11
Programmet för Social ekonomi antaget av RUN.
Anne Svensson tar fram beslutet och mejlar ut det till styrelsen.
- Kommande SER möten 2017
10/1 kl. 10:00-15:00
6/4 kl. 10:00-15:00 i Fyrbodal eller Stadsnära Lantgård
14/9 kl. 10:00-15:00
29/11 kl. 10:00-15:00
- Överenskommelsearbetet
Anne Svensson sitter, som tjänsteman från VGR, med i referensgruppen för ÖK.
Svårt att dela/ hålla isär vad gäller medel från RUN för social ekonomi och vad som
gäller för ÖK.
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- Webbsidan
Burim Berisha får uppdrag att uppdatera hemsidan om årsmötet etc. Gärna klickbar
länk "bli medlem" för att snabbt och lätt kunna bli medlem.
§52.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 14/2 2017 på plats som meddelas senare.

§53.

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

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

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

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