Protokoll 6
SENS styrelsemöte den 14 februari 2017
Närvarande:
Helena Dahlström
Lars-Åke Andersson
Britt Arthursson
Anne Svensson
Kristina Berneholm
Ej närvarande:
Anette Svensson
Yvonne Bergman Lundin
Hasse Lundmark

§54.

Mötets öppnande
Anne Svensson hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat.

§54.

Val av protokolljusterare
Britt Arthursson väljs att jämte ordförande för mötet justera dagens protokoll.

§54.

Dagordning
Dagordningen läses upp och godkänns

§54.

Föregående protokoll
Protokollet från den 29/11 2016 läses upp och läggs till handlingarna.

§54.

Ekonomi
Yvonne Bergman Lundin meddelade att hon behöver veta vilka som har varit på SER
möten 2016 för att kunna rekvirera från VGR. Meddela detta till henne snarast!
Även reseersättningen för Marianne Barrljung kan rekvireras.

§54.

Årsmöte
Årsmötet blir den 28/3 på Stadsnära Lantgård i Lidköping
Tid: 17:30 start med rundvandring, fika 18:00. Årsmötet startar kl 18:30
Valberedningen är underrättad. Kristina mejlar kompletterande information.
Det skulle vara bra att få med någon i styrelsen från ett av våra sociala företag.
Saknas även representanter från invandrarföreningar samt från kultursektorn.
Förslag på ordförande för årsmötet: Ann-Louise Friberg från NBV eller Elisabet
Stigsson från Kållängens Tingshus - Anne Svensson tar kontakt med dem.
V-plan och V-berättelse: Anne skriver och mejlar ut. Yvonne håller i den ekonomiska
redovisningen. OBS! Viktigt att vägbeskrivning till Stadsnära Lantgård finns med i
kallelsen samt att det finns omnämnt att de blev årets kooperativ!

§54.

Programmet för social ekonomi
Kristina Berneholm redogör för skrivargruppens arbete så här långt.
VGR:s projektmodell stämmer inte/passar inte för små projekt inom social ekonomi,
inte heller redovisningsmallarna - detta ska ses över och behöver förenklas.
Vi diskuterade om en annan ansökningsmodell t.ex. att det ska var möjligt att skicka
in en skiss. Mottagare till idéskisser skulle kunna vara plattformarna som kan ge input

Protokoll 4 SENS styrelsemöte den 29 november 2016
i projektskrivandet till grupperna. Det är också viktigt för att nå föreningar med många
nyanlända där språket blir ett stort hinder. Ett annat sätt att vägleda i
projektskrivningen är att visa exempel på hur några färdiga projektansökningar kan
se ut. SENS projektidé SMUL stämmer väl in i de tankegångar som finns för att
utveckla plattformarna. Skrivargruppen fortsätter sitt arbete med ytterligare möten.
§54.

Rapporter
- Herrljunga
Herrljunga: bra dialog på fm, på eftermiddagen delades grupperna och
beredningsgruppen hade eget möte. Det hade varit bättre med en sammanhållen
heldag. Viktigt att knyta ihop ÖK med plattformarna!
- SER mötet den 10/1
Januari - april: arbetsgruppen, program för social ekonomi
Gruppen kommer också med ett förslag på hur utlysningen ska se ut. Klart före
sommaren så att RUN kan fatta beslut - ny ansökningsomgång till hösten (oktober)
Mars-april? Gemensamt möte plattformarna VGR (näringsliv)
Plattformarna behöver ett långsiktigt stöd - ett förslag hur det ska kunna se ut ska tas
fram
Kommande SER möten 2017
6/4 kl. 10:00-15:00 hos Stadsnära Lantgård
14/9 kl. 10:00-15:00
29/11 kl. 10:00-15:00
- Webbsidan
Burim Berisha får i uppdrag att lägga upp kallelsen till årsmötet på hemsidan.
Gärna klickbar länk "bli medlem" för att snabbt och lätt kunna bli medlem.
- Volontärtorget
Diskussion i Skövde kommun angående fortsättning för Volontärtorget. Beslut är
taget i beredningen Medborgare/folkhälsa med förslag att fortsätta året ut 2017.
Yvonne: Skriv ett brev till styrelsen för att få en lägesrapport, hur fortsättningen ser ut.
Viktigt att vi håller oss informerade om vad som händer med tanke på
arbetsgivaransvaret

§54.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 28/3 2017 kl. 17:00 på Stadsnära Lantgård

§54.

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

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

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

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