
Protokoll Nr 1/2015 
 

Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 16 
februari 2015 Plats: Coompanion, Malmö 

 
  
 
Närvarande: 
Olle Möller 
Ingmar Holm 
Sonny Spurr 

Anmält förhinder 
Pernilla Röjner 
Maria Andersson 

 
 
 § 1 Mötet öppnas 
 Ordförande Olle Möller öppnar mötet. 
  
 § 2 Fastställande av dagordning 
  Ordförande går igenom föreslagen dagordning 
 
  Styrelsen beslutar att 
  fastställa dagordningen 
 
 § 3 Föregående mötesprotokoll 
  Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
  Styrelsen beslutar att 
  lägga mötesprotokollet till handlingarna. 
 
 § 4 Organisation 

a. Styrelsen beslutar att bevilja BFSO, Bjuvs Föreningars 
Samorganisation medlemskap i Skånes Föreningar. 

 
b. Ystad.    

Mats Werne och OM har besökt Ystad Fritidsförv. Och haft diskussion 
om paraply. Ystad har uttryckt förståelse för att kostnadstäcka Skånes F 
om processledarskap beslutas. Dom går vidare internt. 
 

c. Hörby. 
Föreningsledare har träffats, vill ha större samarbete föreningarna 
emellan. Detta har kommunen tidigare ställt fast som ett önskemål även 
från dom. 

 
d. Lund. 

Samtal har förts med Hemgården, Lund. 
 

e. Landskrona. 
Process pågår beträffande allians ”icke idrottsföreningar”. 
 

f. Skånes Idrottsförbund. 



Diskuterar allianser med sina medlemmar. Vi har uttryckt att vi gärna 
deltar vid dessa diskussioner. 

 
§ 5 Föreningsutbildning 

Sonny och Pernilla har deltagit vid ett möte arrangerat av Nätverket där 
man skulle undersöka möjligheter och arbetsmetod för 
föreningsutbildningspaket. Folkhögskolor och studieförbund var de stora 
intressenterna. Sonny rapporterade att mötet inte kom fram till någonting, 
och det var Maria Leiners klart uttalade mål, och kunde därför inte 
rapportera varken framgång eller resultat. Vi får helt enkelt avvakta ett 
eventuellt Steg 2. Men, kaffet var bra ! 

 
§ 6 Verksamhet. 

 Ingmar har gjort förslag, Olle har justerat förslaget. 
 Beslöts att godkänna den, att läggas till årsmötet. 
 

Vem gör vad i framtida styrelsearbetet. Vi avvaktar besked från våra 
partners. 

 
Årsmötet för 2014 avhålls i Helsingborg 2015-03-25 kl. 18.30 i Idrottens 
Hus. 

 
 Olle gör verksamhetsberättelse som går ut på mailrunda för synpunkter. 
 

§ 7 Nätverket. 
Olle blev vald ordförande i Beredningsgruppen ! Gruppens handlingsplan 
finns med i kallelsen till dagens styrelsemöte. 

  
§ 8 Nätverket/ Kommunförbund/ Region Skåne 

Två minnesanteckningar, bifogade i dagens kallelsehandlingar, Olle 
redogjorde för innehållet. Ingår i framtida strategiplanen. 
 

§ 9 Region Skåne – IOP- samtal 
Olle träffar Anki idag för att diskutera det i kallelsen bifogade 
avtalsförslaget. Se Bil. 1. 
 

§ 10 Forum för Social Innovation 
Fyra parter ingår, samtliga har lokaler på samma plats under Coompanion. 
Diskuterades hur en plattform skall byggas för utveckling av samarbetet 
mellan de idéburna föreningarna och organisationerna. 
 
Beslöts att godkänna avsiktsförklaringen, bifogad i kallelsen. 
 
ERUF- ansökan. Skall vara inne i mars, Ingmar informerade om planerna i 
dagsläget. 

 



§ 11 Övrigt. 
Jan Nilsson, Kommunförbundet Skåne har informerat Olle om vad som 
händer där beträffande valideringsfrågor. Dom skall göra en ESF- ansökan 
beträffande samordning av kompetensvalidering och vill gärna ha med 
idéburen sektor i någon form. Diskussion fortsätter i beredningsgruppen. 

 
§ 12 Nästa möte. Nästa styrelsemöte bestäms efter konstituerande möte som 

avhålls direkt efter årsmötet.. 
 
§ 13 Avslutning 
 Olle tackade och avslutade mötet. 

 
 

 
 
Sekreterare  Justeras 
 
 
Sonny Spurr  Olle Möller 


