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Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 17 juni 2015
Plats: Ideon Lund

Närvarande:
Olle Möller
Ingmar Holm
Pernilla Röjner
Peter Rodestam
Sören Hägval, adjungerad
Björn Anders Larsson, PIL
Erwin Apitzsch, PI
Lennart Rehnman. PIL

Anmält förhinder
Sonny Spurr

§ 23

Mötets öppnande
Ordförande Olle Möller öppnar mötet

§ 24

Fastställande av dagordningen
Ordförande gick igenom föreslagen dagordning
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen

§ 25

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 26

Organisationen
Styrelsen beslutade att tillsvidare adjungerande Sören Hägvall från HISO,
Helsingborg, och Tanya Bauder. BFSO, Bjuv
Diskussion kring behovet av ett digitalt rum.
Styrelsen beslutade att skapa en intern grupp för styrelsen på Facebook, där info
såsom protokoll och annan information kan läggas ut.

§ 27

Verksamhet
Ett nytt föreningsråd ‐ Föreningsråd Simrishamn – har bildats. Skånes Föreningar har
fått 30 000 kr i processtöd för att stödja organisationen under ett år, samt även
utverkat ekonomiskt stöd på 5 000 kr till Föreningsrådet själva. Organisationen
kommer att ansöka om medlemskap i Skånes Föreningar. Olle arbetar som
processledare.
HISO, Malmö, kommer att söka medlemskap i Skånes föreningar.
Ystad kommer efter sommaren att gå in i en organisationsprocess för föreningslivet.
Staffanstorps kommun träff planerad med ledningsgrupp.
I Kristianstad kommun är processen igång.

MIP, Malmös överenskommelse fortsätter. Dokument är nu framtagna och är
inskickad till Kommunstyrelsen i Malmö.
Svedala föreningsråd jobbar på ökat samarbete med kommunen
HISO Helsingborg har ett Arvsfondsprojekt på gång, tillsammans med kommunen,
HFA och Handikappidrotten i Helsingborg gällande att skapa en
tjänst/föreningsservice med administrativ hjälp, m.m. till föreningslivet.
PIL i Lund arbetar på att öka antalet medlemmar, synliggöra sig, profilera sig, att
skapa nya samarbeten med kommunen, m.m.
Ett utspel från Sveriges föreningar – den 19 oktober skall alla samorganisationer och
paraplyorganisationer i resp. kommun bjuda in sina respektive riksdagsledamöter på
samtal.
Styrelsen beslutade att lägga ett förslag till Sveriges föreningar om gemensamma
frågeställningar till politikerna över landet.
§ 28

Region Skåne
Medel klara från regionen. Pengarna kommer att finnas på kontot inom kort. Nästa
steg är att diskutera en gemensam IOP.

§ 29

Forum för social innovation
Ingemar informerade kort om processen för ERUF ansökan. Besked fås 23/6.

§ 30

Medlemsträff hösten 2015
20 oktober är det medlemsträff. Frågeställning/tema – ett förslag är ”Framtidens
förening”.
Övriga förslag på frågeställningar; Hur gör vi i föreningslivet för att få legitimitet för
idrotten/föreningen/aktivitet? Hur får vi fler medlemmar, fler ledare?

§ 31

Övrigt
Kommande inplanerade styrelsemöten 2015. 16/9 i Landskrona och 18/11 i Svedala.

§ 32

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras
Ordförande

Sekreterare

Olle Möller

Pernilla Röjner

