
Protokoll      Nr 3/2014 
Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 28 maj 2014 
Plats: Aktiv ungdom, Malmö 
 
 
Närvarande 
Olle Möller Ingemar Holm Maria Andersson Pernilla Röjner 
    
Anmält förhinder    
Sonny Spurr    

 
 
§ 34 Mötet öppnas 
 Ordförande Olle Möller öppnar mötet. 
  
§ 35 Fastställande av dagordning 
 Ordförande går igenom föreslagen dagordning 
  
 Styrelsen beslutar 
 att fastställa dagordningen  
  
§ 36 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Avslag från Spbk. 
  
 Styrelsen beslutar 
 att godkänna föregående mötesprotokoll  
  
§ 37 Organisation 
 Konstituering 
  
 Styrelsen beslutar 
 att utse Mia Andersson till sekreterare  
 Förslag till valberedningen. Trelleborg har eventuellt någon som kan. LISA och PIL 

tittar på förslag. Maria undersöker LISA, Olle undersöker Trelleborg och Svedala. 
 

  
§ 38 Medlemsmöte 
 Samtal med Ivar. Styrelsen är engagerad i sin roll. Hur fångar man upp ett 

engagemang i medlemsorganisationerna?  Tydliga, konkreta agendor, aktiverar så 
många som möjligt. Synliggörandet,   
Vad är lokal utveckling? För oss? För våra medlemmar?  
Bjuda in potentiella medlemmar till mötet 17/9. 
Olle bjuder in med förhandsinbjudan. 
 
Program-  Kl. 18.30 Lund eller Malmö Avslut  kl.20.30 

‐ Välkomna, presentation 
‐ Beskrivning av nuläget- tre korta inlägg 
‐ Kort intro till bikupor, påverkanstorg 
‐
‐ Återsamling, fortsättning 
 Bikupor eller påverkanstorg med fika 

Hjälpas åt att få tag på paraplyer. 
Mia sätter ihop instruktioner för påverkanstorg till nästa möte. 

  
 Styrelsen beslutar 
 att Olle skickar ut en förhandsinbjudan 



Mia sätter ihop instruktioner för påverkanstorg till nästa möte 
Alla hjälps åt att få kontakt med andra paraplyorganisationer 
 

   
  
§ 39 Remissyttrande 
 Gick igenom remissen med våra yttranden. 

Hur kommer medlemsorganisationerna bli engagerade i detta arbete? 
Stöd för lokal utveckling?  
Inte bara pengar till kansliet. Kontraproduktivt. 
Skånes Föreningar är inte intresserade av att göra arbetet själv. Org. måste bli 
involverade. Svaghet med förra överenskommelsen var att Regionen inte kunde 
förankra det i den egna organisationen.  
Fokus på involvering istället för informering. 
 
 
 

  
 Styrelsen beslutar 
 att Olle Möller skriver ett förslag på yttrande 

   
  
§ 40 Rapporter 
 Mötesdeltagarna berättade vad som händer runt om i kommunerna 
  
 Styrelsen beslutar 
 att        alla måste hjälpas åt att sprida information om Skånes Föreningar 
  
§ 41 Framtiden 
 Ingemar redogjorde för utvecklingen i Skåne 
  
§ 42 Avslutning 
 Bankkonto och dylikt är införskaffat.  

 
Nästa möte den 27 augusti.  Plats är inte bestämd. Olle kollar och återkommer. 
 
Olle tackade och avslutade mötet 

  
 
 
 
Sekreterare Justeras 
 
 
 

 

 
Maria Andersson 

 
Olle Möller 

 
   
 


