
Protokoll Nr 4/2015 

 

Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 18 nov. 2015 
 Plats: Coompanion, Malmö 

 

  

Närvarande: 
Olle Möller 
Ingmar Holm 
Sonny Spurr 

Anmält förhinder 
 
 

Peter Rodestam 

Tania Bauder 

Sören Häggvall 

 

 

 

 § 33 Mötet öppnas 

 Ordförande Olle Möller öppnar mötet. 

  

 § 34 Fastställande av dagordning 

  Ordförande går igenom föreslagen dagordning 

 

  Styrelsen beslutar att 

  fastställa dagordningen 

 

 § 35 Föregående mötesprotokoll 

  Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 

  Styrelsen beslutar att 

  lägga mötesprotokollet till handlingarna. 

 

 § 36 Organisation 

Medlemsansökan. Ansökan har inkommit från HISO (Handikappidrottens 
Samorganisation, Malmö) 

Ansökan godkändes. 
 

§ 37 Verksamhet. 

a. Valberedning.  

Saknades full representation. Styrelsen har fått i uppdrag att komplettera. Mats Werne 

har anmält intresse. 

 

Beslöts att Mats ingår i valberedningen fram till 2015- års årsmöte. Olle fick i uppdrag 

att kolla med Pensé. 

  



 

b. Medlemsmöte 10/11. 

Diskussion om resultatet av medlemsmötet. Alla var någorlunda nöjda med utfallet 

och inga förslag på ändringar framkom. 

 

c. Kommungenomgång. 

OM hade uppdaterat statusen i Skånes kommuner betr. existerande och uppkommande 

samarbetsembryon. 

 

d. Forskning. 

SS lyfte frågan om hur stärka paraplyernas argumentration i dialogen med 

kommunerna. Föreslog att antingen Skånes eller Sveriges Föreningar skall verka för 

att forskningsresultat beträffande civilsamhällets nytta och värde skall sammanställas 

och spridas. 

 

Beslöts att OM undersöker vad som finns och vilken som är bästa plattformen för att 

utveckla. 

 

§ 38 Social Innovation Skåne.. 

IH presenterade dagsläget i projektet.. 

 

§ 39 Nätverket. 

OM informerade om planerad förändring i organisationsplanen i Nätverket. Styrelsen 

har, som styrelsebeslut, tagit beslut som kraftigt reducerar de ideellas styrka och 

möjlighet till påverkan i Utvecklingsgruppen. Vår möjlighet till in- och output 

försvinner. 

 

Beslöts att OM får styrelsens mandat att följa och påverka utvecklingen på en för 

SkF;s del positiv förändring. 

 

§ 40 Diverse. 

a. Regionalt Forum 23/11. 

Beslöts att OM och SS närvarar. 

b. Skånes Hembygdsförbund.  

OM presenterar ett kommande projekt. 

c. Sammanträdesplan 2016. 

Styrelsemöten bestämdes till 17/2, 8/6, 14/9 samt 17/11. Alla kl. 17-19. 

Årsmöte för 2015 30/3. Kl. 18.30. 

Medlemsmöte 20/10. Kl 18.30–20.30. 

 

§ 41 Övrigt. 
a. Sören framför önskemål om vårt deltagande vid diskussioner med Erik på 

Stadsledningskontoret Helsingborg. Sören mailar underlag till OM som därefter 
kontaktar och stämmer av. 

b. Verksamhetsplan skall fastställas och föreläggas årsmötet. 
  



 

§ 42 Avslutning 
 Olle tackade och avslutade mötet. 

 
 

 

 

 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Sonny Spurr  Olle Möller 


