Protokoll
Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 13 februari 2014‐02‐13
Plats: Scandic Star, Lund
Närvarande
Olle Möller

Sonny Spurr

Ingemar Holm

Bertil Månsson

Anmält förhinder
Maria Andersson
§ 15 Mötets öppnande
Ordförande Olle Möller öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§ 16 Fastställande av dagordning
Styrelsen går igenom och dagordningen
Styrelsen beslutart
att fastställa dagordningen
§ 17 Föregående mötesprotokoll
Olle går igenom protokollet
Styrelsen beslutar
att godkänna mötesprotokollet
§18 Organisationen
Olle Möller kommer att justera protokollet. Vid nästa möte blir det en genomgång för att
godkännas och läggas till handlingarna
MIP, PIL och LISA har inkommit med ansökningar om medlemskap
Medlemsinventering i våra skånska kommuner pågår
Styrelsen beslutar
att godkänna ansökningar om medlemskap i Skånes Föreningar för MIP, PIL och LISA
att Sonny Spurr fortsätter sin inventering av paraplyorganisationer i våra skånska kommuner samt
redovisar dessa i styrelsen vid kommande möte
att Sonny Spurr får i särskilt uppdrag att fortsätta sina kontakter med Vellinge och Borrby för att
stödja bildandet av paraplyföreningar
§ 19 Nätverket Social Ekonomi (NSE)
Olle Möller meddelar att Skånes Föreningar har antagits som medlemmar i Nätverket Social Ekonomi
Till grund för det fortsatta arbetet i samverkan med NSE presenterar Olle en avsiktsförklaring som
framtagits i samverkan med Mats Werne.

Styrelsen beslutar
att anta den presenterade avsiktsförklaringen som vägledande för Skånes Föreningars samverkan
som medlemmar i NSE. (bilaga 1)
§20 Årsmöte
Olle Möller presenterar ett förslag på verksamhetsplan för 2014
En budget som enbart avser verksamhetens intäkter och rörliga kostnader under 2014 diskuteras.
Medlemsavgifter och övriga intäkter beräknas till 15 tkr och det är inom denna ram som
de rörliga kostnaderna måste balanseras under 2014.
Valberedningen under ledning av Lennart Rehnman (PIL) samt Ivar Scotte (MIP) och Tania Bauder har
påbörjat sitt nomineringsarbete inför årsmötet.
Styrelsen beslutar
att årsmötet avhålls den 13 mars 2014 klockan 18.30, preliminärt på Arenan i Lund, men slutlig plats
meddelas senare.
att bordlägga förslaget till verksamhetsplan för genomgång och godkännande på årsmötet (bilaga 2)
att förslag till ”verksamhetsbudget” föreläggs årsmötet (bilaga 3)
§21 Rapporter
Centrum för Publikt Entreprenörskap.
Medel som kan ställas till förfogande i småskalig verksamhet inom landsbygdsutveckling eller
stadsdelar. Lokal förankring viktig där den enskilda initiativförmågan föredras framför påtvingade
organisationsformer som lätt bara blir byråkratiska ”floskler”. Gå från organisera till att reorganisera
ett bra ledord.
Olle rapporterar från seminarier rörande nya projektpengar som kan sökas via Erasmus+ och Skåne
2030. Något oklara regelverk kring förutsättningarna för att erhålla medel.
Styrelsen beslutar
att aktivt bevaka den fortsatta processen vad avser Erasmus+ samt Skåne 2030 för att analysera
inom vilka ramar Skånes Föreningar kan ta del av resurser/projektpengar.
§22 Framtiden
Hur går vi konkret vidare efter årsmötet för att utveckla och konkretisera verksamheten utifrån den
föreslagna planen? Efter diskussion så föreslår Olle att vi skall hålla ett allmänt medlemsmöte där vi
tillsammans fastställer en målbild vart vi vill nå och hur.
Styrelsen beslutar
att kalla till medlemsforum den 17 september 2014

§23 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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