
	  
	  

Styrelsemöte  6-2016    
Protokoll  
Tid	   Onsdag	  19	  oktober	  2016	  kl	  9-‐10,30	  
Plats	   KFO	  
Närvarande	   Björn	  Cedersjö,	  Amadeu	  Batel,	  Ann-‐Katrin	  Persson,	  Jan	  Edén,	  Agneta	  

Rolfhamre,	  Sandra	  Sarin,	  Hans	  Paulsson	  
Frånvarande	   Martin	  Björgell	  
	  
	  
	  
1	  Mötets	  öppnande	  
En	  presentation	  av	  de	  närvarande.	  
Beslut:	  Mötet	  förklaras	  öppet	  
	  
2	  Sammanträdets	  beslutsmässighet	  
Mer	  än	  hälften	  av	  styrelsens	  ledamöter	  ska	  vara	  närvarande.	  	  
Beslut:	  Mötet	  är	  beslutsmässigt.	  
	  
3	  Val	  av	  mötesfunktionärer	  och	  konstituerande	  av	  styrelsen	  
Utskick:	  Förslag	  till	  ärendelista	  styrelsemöte	  6	  
Beslut:	  Martin	  är	  vald	  till	  ordförande	  och	  Björn	  till	  sekreterare	  för	  arbetsåret.	  I	  
ordförandes	  frånvaro	  fungerar	  vice	  ordförande	  Ann-‐Katrin	  som	  ordförande	  i	  detta	  
möte.	  
Beslut:	  Agneta	  väljs	  till	  justeringsperson	  för	  dagens	  möte.	  
	  
4	  Godkännande	  av	  dagordning	  
Utskick:	  Förslag	  till	  dagordning.	  
Tillägg	  14b	  kontakt	  med	  kulturutskottet.	  
Beslut:	  Den	  reviderade	  dagordningen	  godkänns.	  
	  
5	  Godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  
Utskick:	  Protokoll	  från	  styrelsemöte	  5	  2016.	  
Beslut:	  Protokollet	  godkänns.	  	  
	  
6	  Rapporter	  (ekonomi/verksamhet)	  
Ekonomi:	  	  	  Faktureringsunderlag	  har	  inte	  lämnats	  in	  till	  KFO.	  Ingen	  ekonomirapport	  
finns	  tillgänglig.	  	  
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Beslut:	  Jan	  kontaktar	  Martin	  för	  att	  få	  underlaget	  för	  fakturering	  för	  2016	  och	  ser	  till	  
att	  fakturering	  sker.	  Jan	  kollar	  upp	  ekonomin	  och	  agerar	  om	  något	  behöver	  göras.	  
	  
Verksamhet:	  
Sakråd	  160928.	  Björn	  och	  Amadeu	  deltog	  i	  möte	  hos	  Regeringskansliet	  där	  en	  
redogörelse	  gavs	  för	  arbete	  enligt	  sakrådsmodellen	  under	  det	  senaste	  året.	  Den	  
stora	  utmaningen	  är	  urvalet	  av	  organisationer	  som	  ska	  kallas.	  
Beslut:	  Björn	  mailar	  ut	  det	  i	  förväg	  utsända	  underlaget	  till	  alla	  i	  styrelsen.	  
	  
7	  Beslutsuppföljning	  
Utskick:	  Beslutsuppföljning	  Civos	  160914	  
Formgivning	  av	  webbplatsen	  är	  på	  gång,	  förhoppningsvis	  ska	  den	  vara	  klar	  under	  
november.	  Hemsidan	  ska	  vara	  en	  central	  del	  i	  vårt	  utvecklingsarbete.	  
Beslut:	  Punkt	  S5/9c	  är	  avklarad	  och	  stryks	  från	  listan.	  
	  
8	  Remisser	  
Myndigheten	  för	  delaktighet	  har	  fått	  uppdrag	  att	  ta	  fram	  underlag	  för	  En	  
funktionshinderspolitik	  för	  ett	  jämlikt	  och	  hållbart	  samhälle.	  Den	  finns	  nu	  på	  remiss	  
(S2016/04598/FST,	  http://www.regeringen.se/remisser/2016/10/remiss-‐mfds-‐
rapport-‐en-‐funktionshinderspolitik-‐for-‐ett-‐jamlikt-‐och-‐hallbart-‐samhalle/.	  
Beslut:	  Agneta	  kollar	  upp	  saken	  och	  funderar	  över	  ev	  remissvar	  från	  Civos.	  
	  
9	  PGF	  2016	  och	  2017	  
a)	  16	  november.	  Tema	  Early	  Warning	  Systems.	  
Beslut:	  Förutom	  Ann-‐Katrin,	  Martin	  och	  Björn	  anmäler	  vi	  Sandra	  och	  Hasse.	  	  
Beslut:	  Agneta	  och	  Björn	  kan	  delta	  även	  i	  förmötet,	  inte	  Ann-‐Katrin.	  
b)	  Nominering	  inför	  2017.	  
Martin	  har	  skickat	  in	  nominering	  för	  Civos.	  
Beslut:	  Björn	  skickar	  till	  styrelsen	  de	  info-‐brev	  som	  skickats	  ut.	  
	  
10	  Uppdelning	  ansvarsområden	  
Listan	  i	  föregående	  protokoll	  gås	  igenom.	  Amadeu	  ifrågasätter	  omfattningen	  på	  sin	  
uppgift.	  Kanske	  olika	  personer	  ska	  ansvara	  för	  olika	  frågeområden.	  Sandra	  och	  Hans	  
behöver	  introduceras	  i	  styrelsen	  och	  sina	  ansvarsområden.	  
Beslut:	  I	  nästa	  styrelsemöte	  går	  vi	  igenom	  denna	  lista	  och	  dess	  sammanhang	  en	  gång	  
till.	  	  
	  
11	  Medlemstillväxt	  och	  kontakt	  med	  medlemmar	  
Listan	  med	  kontakter	  med	  möjliga	  medlemmar	  gås	  igenom.	  Vi	  saknar	  de	  
kompletteringar	  av	  listan	  som	  Martin	  skulle	  ge.	  Ann-‐Katrin	  har	  haft	  kontakt	  med	  
personer	  från	  Svenskt	  friluftsliv	  och	  Verdandi.	  Scouterna	  och	  CSM	  (som	  i	  föregående	  
styrelsemöte	  beviljades	  medlemskap)	  och	  Assyriska	  riksförbundet	  stryks.	  
Beslut:	  Agneta	  övertar	  uppdraget	  att	  kontakta	  Handikappförbunden.	  Vi	  fullföljer	  
kontakterna	  enligt	  listan	  snarast.	  
	  
12	  	  Jämställdhet	  inom	  civilsamhället	  
Beslut:	  Frågan	  avförs	  i	  nuläget.	  
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13	  Antologi	  om	  folkrörelser	  
Beslut:	  Bordläggs.	  
	  
14	  Övriga	  frågor	  
a)	  Medlemsmöte	  14	  november.	  Samtal	  med	  Gunnar	  Larsson,	  regeringens	  utredare.	  
Beslut:	  Agneta	  kontaktar	  Gunnar	  och	  fullföljer	  medlemsmötet	  tillsammans	  med	  
Björn.	  
	  
b)	  Kontakt	  med	  i	  Kulturutskottet.	  Anna	  Wikström	  (s)	  har	  bjudit	  in	  till	  samtal	  om	  vårt	  
remissvar	  på	  civilsamhällesutredningen.	  
Beslut:	  Björn	  och	  Hasse	  möter	  henne	  tillsammans	  med	  Ann-‐Katrin/Agneta.	  Hasse	  
kontaktar	  Anna.	  
	  
15	  Kommande	  möten	  
14	  november	  kl	  15-‐17	  
15	  december	  kl	  	  9-‐11	  
Beslut:	  Ann-‐Katrin	  och	  Martin	  gör	  arbetsplan	  för	  våren	  2017	  till	  mötet	  15	  dec.	  
	  
16	  Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Björn	  Cedersjö	  
Sekreterare	  
	  
	  
Justerat	  av	  
	  
	  
	  
Agneta	  Rolfhamre	  	   	   Ann-‐Katrin	  Persson	  


