
Protokoll      Nr 4/2014 
Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 27 augusti 2014 
Plats: Coompanion, Malmö 
 
 
Närvarande 
Olle Möller Ingemar Holm Maria Andersson Sonny Spurr 
    
Anmält förhinder    
Pernilla Röjner    

 
 
§ 43 Mötet öppnas 
 Ordförande Olle Möller öppnar mötet. 
  
§ 44 Fastställande av dagordning 
 Ordförande går igenom föreslagen dagordning 
  
 Styrelsen beslutar 
 att fastställa dagordningen  
  
§ 45 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  
  
 Styrelsen beslutar 
 att godkänna föregående mötesprotokoll  
  
§ 46 Organisation 
 Nätverket har beviljat 50 000kr. Vi kommer att verka ut mot potentiella medlemmar 

och stödja de som börjat processen. Vi ska försöka att etablera paraplyer där det 
inte finns. Överenskommelsearbetet ska stödjas. Ett möte mellan Mats Werne och 
Olle kommer att äga rum för att formalisera krav och förväntningar. Vi kan bland 
annat dela med oss av vår samlade kompetens. Nätverket vill ha vår lokala närvaro. 
 
Mats Werne har haft kontakt med Region Skåne. Ett projekt med syfte att rusta 
Skåneleden kommer att starta. Två kommuner är med i detta, Åstorp och Sjöbo. De 
har i dag inga paraplyorganisationer. Vi kan komma vara delaktiga i att skapa 
sådana i samband med projektet.  
 
Olle kommer att ha samtal med Region Skåne angående IOP för att se om det finns 
möjlighet att få grundbidrag. 
 
Medlemsutveckling: Hur hittar vi nya medlemmar?  
Landskrona: Olle ska ha möte med LISA på torsdag den 28/8. Kommunen har 
beviljat LISA ett anslag på 50 000kr för att se hur den idéburna sektorn kan arbeta 
mer gemensamt. 
Staffanstorp: Det har hållits en politikerdebatt vilket gav förnyad energi. 
Helsingborg: De har inte blivit medlemmar. Olle kontaktar dem. 
Kristianstad: Har fått pengar till överenskommelsearbete. 
Tyringe: Har ambitioner. 
Vi kommer att ta fram en digital karta över Skåne med olika färger. Olle tar fram och 
skickar ut. 
 



  
 Styrelsen beslutar 
 att Olle tar fram en digital karta.  

Olle kontaktar Helsingborg  
  

 
  
§ 47 Medlemsmöte 
 Olle har inte skickat ut någon förhandsinbjudan. Vi kommer att bjuda in hela 

styrelserna. Temat för kvällen kommer att vara: Hur får vi bärighet i lokala 
föreningar? Hur engagerar vi våra medlemsföreningar? 

  
 Styrelsen beslutar 
 att Olle skickar ut inbjudan. 

   
  
§ 48 Rapporter 
 Mötesdeltagarna berättade vad som händer runt om i kommunerna.  
  
  
§ 49 Framtiden 
 Utvecklingen styrs av vad som händer nationellt. Partierna har det högt uppe på sin 

agenda. Det är mycket retorik och lite verkstad.  
ESF projekt om samverkan som ska leda till operativa projekt.  

  
  
§ 50 Avslutning 
 Olle tackade och avslutade mötet. 

Nästa möte den 22/10 kl. 13-15. Lokal CPE, Malmö 
  
  
 
 
 
Sekreterare Justeras 
 
 
 

 

 
Maria Andersson 

 
Olle Möller 

 
   
 
 


