
Protokoll Nr 5/2014 

Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 
oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö 

 
  
 
 
 

Närvarande: 
Olle Möller 
Ingmar Holm 
Sonny Spurr 
 
Anmält förhinder 
Pernilla Röjner 
Maria Andersson 
 
 § 51 Mötet öppnas 
 Ordförande Olle Möller öppnar mötet. 
  
 § 52 Fastställande av dagordning 
  Ordförande går igenom föreslagen dagordning 
 
  Styrelsen beslutar att 
  fastställa dagordningen 
 
 § 53 Föregående mötesprotokoll 
  Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
  Styrelsen beslutar att 
  lägga mötesprotokollet till handlingarna efter justering. 
 
 § 54 Organisation 

a. Regional Överenskommelse.  
Olle informerade om nya Regionala Överenskommelsen. Bilaga 1. 
 
Styrelsen beslutar att Skånes Föreningar utfärdar en 
proformanominering för Olle Möller till plats i Beredningsgruppen. 

 
b. Kommunkartan.   

Genomgång av dagsläget i Skånes kommuner. (bilaga 2) 
1. Svalöv. Samtal har förts med Björn Svensson, fritidschef, om 

resurser för att få till ett paraply. 
2. Höganäs. Olle och Gunnar Nilsson skall träffa Höganäs, som har 

processer igång, offentliga/ ideella. 
3. Ängelholm. Här finns ett möte på gång. 
4. Sjöbo. Inget hänt. 



5. Landskrona. LISA bjöd in samtliga föreningar till Starta-upp-
paraplymöte. Arbetsgrupp utsedd, skall ta fram underlag för ett 
bildandemöte. 

6. Malmö. Processen går vidare. För tillfället prioriterar man att 
bearbeta de politiska partierna. 

7. Kristianstad. Processen börjar rulla igång. Olle kollar av och ser hur 
långt dom kommit. 

8. Lund. Ingmar håller kontakt genom CPE. 
9. Trelleborg. Sonny informerade om uppföljningskonferensen för 

Trelleborg Tillsammans och om medlemsdiskussionen på 
Föreningsrådets Höstmöte. 

10. Olle distribuerar tom kommunkarta som kan användas för eget bruk. 
Lämpligt program: Photoshop. 

 
c. 2015.  

Bordlägges, tas upp på nästa styrelsemöte 
 
§ 55 Medlemsmöte 

Gemensam diskussion om hur vi upplevde utfallet och hur vi går vidare? 
Egen domän för att samla in goda exempel?  
Olle lyfter frågan om vem som ”äger” uppdraget. 

 
§ 56 Verksamhet. 

Avtal, skrivelse Nätverket.  
Avtalet med Nätverket gicks igenom, se bilaga 3, och beslöts att Olle, om 
invald, löpande rapporterar från Berednings-gruppen. 

 
En lång diskussion om Olles förslag på skrivelse till Nätverket beträffande 
SF:s roll nästa år. Se bil. 4. 
 

§ 57 Laget runt.  
Se § 54 b. 

 
  FSI. Ingmar presenterar kort Forum för Social Innovation Skåne. Se bil.5. 
 
§  58 Framtiden.  

Behov, möjligheter, tankar – ansågs vara tillräckligt belyst under ovan 
listade punkter. 

 
§ 59 Avslutning 

 Olle tackade och avslutade mötet. 
 
 

Nästa möte den 26/11 kl. 9-11. Lokal CPE, Malmö 
 
Sekreterare  Justeras 
 
Sonny Spurr  Olle Möller 
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2014-10-22

Hej! 

På dialogmötet i Höör i14/10 diskuterade vi bl.a. den framtida strukturen/organiseringen av Överenskommelsen Skåne 
och idéburna sektorns representation i berednings- och styrgruppen. De närvarande ställde sig positivt till förslagen men 
föreslog en digital omröstning så att alla organisationer som skrivit på Överenskommelsen Skåne får vara med och ta 
beslut om den demokratiska strukturen.

I fredags skickade jag ut en omröstningsenkätmail via SurveyMonkey – ett enkätverktyg 
som jag provade första gången (Gick så där!) Jag har fått in de första svaren men är inte 
säker om alla har fått mailet?

Om JA:Vänligen svara på enkät-länken i fredagsmailet om du inte har gjort det än.

Om du INTE har fåttmailet i fredags (kolla även din spam-box): Svara via följande länk: 
https://sv.surveymonkey.com/s/PMXNVRG ! Det tar mindre än 1 minut att svara! 

OBS! Ges inget svar innan 27/10 anses er organisation stödjer förslaget på framtida 
organiseringen/struktur kring Överenskommelsen Skåne.

NOMINERING till Beredningsgruppen:

I beredningsgruppen sitter 5 representanter från den idéburna sektor. Den 1/1 –
2015 ska 3 nya ledamöter tillsättas. 2 kommer att sitta kvar ett år till.

Alla organisationer som har antagit Överenskommelsen Skåne har möjlighet att 
nominera en kandidat till beredningsgruppen – senast 25/11 till Mats Werne: 
mats@natverket.org – NÄTVERKET – Idéburen sektor Skånes styrelse beslutar 
(utifrån ett hela sektors perspektiv) på sitt styrelsemöte 9/12 vilka tre av de 
nominerade som ska ingå i beredningsgruppen.

Hälsningar
Christoph Lukkerz
Verksamhetsutvecklare

NÄTVERKET  Idéburen sektor Skåne
Ängelholmsgatan 1 A
214 22 Malmö
www.natverket.org
0763684866

Ämne: Överenskommelsen Skåne: Kom enkätlänken fram? + Info om nominering till Beredningsgruppen 
2015

Från: "Christoph Lukkerz" <Christoph@natverket.org>
Skickat: 2014-10-20 16:38:55
Till: "Christoph Lukkerz" <Christoph@natverket.org>
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Beslut om struktur kring Överenskommelsen Skåne Survey

https://sv.surveymonkey.com/s/PMXNVRG[2014-10-22 11:23:46]

*

*

Beslut om struktur kring Överenskommelsen Skåne
 

1. Överenskommelsen Skåne har en partsgemensam STYRGRUPP bestående av lika antal
regionpolitiker som representanter från den idéburna sektorn.

Förslaget är att representationen från den idéburna sektorn i styrgruppen även fortsättningsvis
utgörs av NÄTVERKET:s styrelse. Detta för att hålla fokus på hela sektorn.

Anser du/din organisation att följande förslag är bra - så kryssa för JA.

Anser du/din organisation att det är ett dåligt förslag - så kyrssa för NEJ

2. Överenskommelsen Skåne har en partsgemensam BEREDNINGSGRUPP bestående av lika
antal tjänstemän från Region Skåne som representanter från idéburna sektorn.

Representation från den idéburna sektorn föreslås utgöras av 5 ledamöter som nomineras av de
organisationerna som skrivit på Överenskommelsen.

Nätverkets styrelse föreslås att sedan gå igenom nomineringarna och att ta beslut på
sammansättning av beredningsgruppen utifrån ett helhetsperspektiv på sektorn.

Anser du/din organisation att följande förslag är bra - så kryssa för JA.

Anser du/din organisation att det är ett dåligt förslag - så kyrssa för NEJ

Driven av SurveyMonkey

JA

NEJ

Kommentar

JA

NEJ

Kommentar

https://sv.surveymonkey.com/?ut_source=survey_poweredby&utm_medium=HFa4WW2vZmxXMhZoCiW%2fPSLtIAatGKA0aJubfqrDaxk%3d&utm_term=SurveyBasic&utm_campaign=RhnrywN%2bxdOHj3uo4Ij1lg%3d%3d&utm_content=1
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              AVTAL 

mellan Skånes Föreningar(orgnr 802476‐9419) och NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne (orgnr 

802435‐6498), nedan kallad NÄTVERKET. 

1. Parterna har skrivit en avsiktsförklaring, daterad 2014 03 12, om utvecklingen av 

lokala kommunala överenskommelser. Detta avtal reglerar de operativa insatserna 

samt dess basfinansiering. 

 
2. Parterna är överens om att det operativa arbetet generellt innehåller tre delar 

 kartläggning av pågående och möjliga processer  
 utveckling av kommande och pågående processer 
 skapande av lokala samverkansforum (ev lokala överenskommelser) 

 
3. Skånes Föreningar skall bedriva påverkansaktiviteter/‐processer i 

      Kristianstad 
      Sjöbo 
      Svalöv 
      Landskrona 
      Delregional satsning nordväst alt nordost Skåne 

 

med syfte att stödja eller tillskapa lokala samverkansforum (ev lokala 

överenskommelser) utifrån nuläget. 

 

Operativ medverkan/kostnad för Skånes Föreningar förutsätter lokal (eller annan) 

finansiering av medverkande aktörer. 

NÄTVERKET skall bistå Skånes Föreningar med bl.a kontaktskapande insatser i  

ovanstående kommuner/delregioner i samband med uppstartsarbetet. 

 

4. Skånes Föreningar skall vara en resurs i framtagandet av utbildningar och andra 

utvecklingsstöd för att stärka och stödja de lokala processerna. 

 

5. Skånes Föreningar skall fortlöpande återrapportera sitt operativa arbete till 

NÄTVERKET. Erfarenhetsutbyte skall ske mellan parterna 1 – 2 gånger per halvår 
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6. NÄTVERKET medger Skånes Föreningar en uppdragsersättning om totalt 50 000 

kronor i ett för allt för basfinansieringen av deras olika operativa insatser under tiden 

15 september 2014 ‐ 30 juni 2015. Uppdragsersättningen utbetalas när detta avtal 

undertecknats av båda parterna. 

 

7. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar och vardera parten har erhållit var 

sitt exemplar. 

 

  

     Malmö 2014 09 18 

 

       Margaretha Pettersson                             Olle Möller                                                    

      Ordförande NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne                     Ordförande Skånes Föreningar 

 

 

   

       



 
 
 
 

 

Skånes Föreningar 
c/o Trädgårdsmästaren 6, 245 562 Hjärup 

organisationsnummer 802476-9419 – bankgiro 538-2809 
www.skanesforeningar.se – olle.moller@skanesforeningar.se 

Till styrelsen för Nätverket – idéburen sektor 
 
 
 
 
Kunskapsinhämtning – Kunskapsutveckling - Kunskapsöverskridande 
 
Den regionala överenskommelsen har varit på plats under ett antal år nu och har i dagarna 
reviderats och förnyats. 
 
Tillkomsten av Överenskommelsen har betytt mycket för fokuseringen på sektorns 
nuvarande och framtida potential. 
Även om många har egna erfarenheter av sektorns olika delar, är det fortfarande många som 
inte kan överblicka dess omfattning. 
 
För de som sitter i beslutande funktioner inom den offentliga sektorn, förtroendevalda och 
tjänstemän, är det extra viktigt att kunskap om sektorn och dess potential, struktur och 
grundläggande förutsättningar finns på plats. 
 
För de som sitter på motsvarande positioner inom den idéburna sektorn är det lika viktigt att 
man har kunskap om hur den offentliga sektorn fungerar och om dess struktur och 
grundläggande förutsättningar. 
 
Skånes Föreningar vill tillsammans med Nätverket – idéburen sektor initiera ett arbete för att 
öka förståelsen och kunskapen mellan dessa två sektorer. 
Med i detta arbete är det viktigt att även involvera Kommunförbundet Skåne. 
 
Idémässigt skulle arbetet kunna ske enligt följande: 
 

1. Steg 1 - Kunskapsinhämtning 
Ett projekt (förstudie) där kunskap om förståelsen för och kunskapen om den 
idéburna sektorn bland de ledande politikerna i länets kommuner samlades in och 
sammanställs. 
Efter sammanställning och utvärdering skall förslag på åtgärder lämnas med syfte att 
stärka förståelsen/kunskapen om den idéburna sektorn. 
 

2. Steg 2 – Kunskapsutveckling 
Med utgångspunkt från förslagen från steg 1 kan följande bli aktuellt 
a. utbildningsinsatser riktade till den politiska arenan 
b. konferenser för att sprida kunskap över gränserna 
c. skapande/utvecklande av mötesplatser 
d. parallellt/samtidigt – motsvarande för offentligt anställda 
e. med mera 
 

3. Steg 3 – Kunskapsöverskridande 
Den idéburna sektorn är i behov av samma resa som den offentliga. Formerna för 
detta bör utvärderas och planläggas inom ramen för steg 1 och 2. 
Den stora vinsten måste vara mötet och kunskapsutvecklingen över 
sektorsgränserna. 
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Skånes Föreningar 
c/o Trädgårdsmästaren 6, 245 562 Hjärup 

organisationsnummer 802476-9419 – bankgiro 538-2809 
www.skanesforeningar.se – olle.moller@skanesforeningar.se 

 
Det skissade ska ses som ett första utkast till en utveckling vi alla önskar – ett bättre och 
rikare samhälle att leva i. 
Det är viktigt att vi aktörer inom den idéburna sektorn själva tar ansvar för att driva på 
utvecklingen. Den som tar initiativ tar oftast också ledningen. Vi har den kunskapen och 
förmågan. 
Den presenterade idén ska ses som ett komplement till det insatser som redan görs och 
som ett sätt för Nätverket och Skånes Föreningar att ta täten och profilera sig inom ett 
område där, enligt många, behovet är stort. 
 
 
Hjärup 2014-10-06 
 
 
Skånes Föreningar 
 
 
 
Olle Möller 
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