
	  
	  

Styrelsemöte  7-2016    
Protokoll  
Tid	   Måndag	  14	  november	  2016	  kl	  15,15-‐16,45	  
Plats	   KFO	  
Närvarande	   Martin	  Björgell,	  Björn	  Cedersjö,	  Ann-‐Katrin	  Persson,	  Jan	  Edén,	  Agneta	  

Rolfhamre,	  Sandra	  Sarin,	  Hans	  Paulsson	  
Frånvarande	   Amadeu	  Batel	  
	  
	  
	  
1	  Mötets	  öppnande	  
Beslut:	  Mötet	  förklaras	  öppet.	  
	  
2	  Sammanträdets	  beslutsmässighet	  
Mer	  än	  hälften	  av	  styrelsens	  ledamöter	  ska	  vara	  närvarande.	  	  
Beslut:	  Mötet	  är	  beslutsmässigt.	  
	  
3	  Val	  av	  mötesfunktionärer	  
Utskick:	  Förslag	  till	  dagordning	  styrelsemöte	  7	  
Beslut:	  Martin	  är	  vald	  till	  ordförande	  och	  Björn	  till	  sekreterare	  för	  arbetsåret.	  	  
Beslut:	  Jan	  väljs	  till	  justeringsperson	  för	  dagens	  möte.	  
	  
4	  Godkännande	  av	  dagordning	  
Utskick:	  Förslag	  till	  dagordning	  styrelsemöte	  7.	  
Beslut:	  Dagordningen	  godkänns.	  
	  
5	  Godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  
Utskick:	  Protokoll	  från	  styrelsemöte	  6	  2016.	  
Beslut:	  Protokollet	  godkänns.	  	  
	  
6	  Ekonomisk	  rapport	  och	  verksamhetsrapport	  
Ekonomi:	  Faktureringsunderlag	  har	  lämnats	  in	  till	  KFO.	  Pga	  sjukdom	  är	  det	  möjligt	  att	  
fakturorna	  ännu	  inte	  gått	  ut.	  
Verksamhet:	  Sandra	  har	  kontaktat	  Operation	  1325	  om	  ev	  medlemskap.	  Eftersom	  viss	  
okunskap	  om	  Civos	  verkade	  finnas	  gör	  Sandra	  ett	  mail	  som	  motiverar	  och	  klargör.	  
Möte	  med	  Anna	  Wikström	  i	  Kulturutskottet	  ska	  ske	  21	  november.	  
Beslut:	  Jan	  kollar	  att	  fakturorna	  gått	  ut.	  
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7	  Beslutsuppföljning	  
Utskick:	  Beslutsuppföljning	  Civos	  161019	  
Beslut:	  Punkt	  s4/12	  stryks	  pga	  att	  AF	  inte	  responderat.	  	  
Sandra	  har	  påbörjat	  arbete	  på	  S5/9b.	  Ytterligare	  material	  finns	  i	  strategisk	  plan.	  	  
Beslut:	  Sandra	  och	  Martin	  tar	  fram	  förslag	  om	  vad	  medlemskap	  i	  Civos	  innebär.	  
Utkast	  presenteras	  i	  nästa	  möte.	  	  
Formgivning	  av	  webbplatsen	  är	  på	  gång.	  Jan	  möter	  ansvariga	  i	  morgon	  och	  skickar	  ut	  
material	  till	  styrelsen.	  Snart	  kan	  material	  flyttas	  från	  gamla	  hemsidan.	  
Beslut:	  Punkt	  S5/8,	  S5/14,	  S6/6,	  S6/9	  är	  avklarade	  och	  stryks	  från	  listan.	  
	  
8	  Remisser	  
A	  	  Amadeu	  meddelar	  att	  Sios	  skriver	  remissvar	  på	  två	  utredningar	  (En	  
funktionshinderpolitik…	  och	  Regelverk	  för	  nyanländas	  etablering	  i	  arbetsliv	  och	  
samhällsliv)	  som	  Civos	  kan	  ansluta	  till.	  	  
B	  	  En	  funktionspolitik	  för	  ett	  jämlikt	  och	  hållbart	  samhälle.	  
Beslut:	  Agneta	  och	  Sandra	  förbereder	  till	  nästa	  möte.	  
C	  	  Ny	  paketreselag.	  Idrottsrörelsen	  och	  scouterna	  planerar	  svar.	  
Beslut:	  Martin	  förbereder	  till	  nästa	  möte	  
D	  	  En	  gränsöverskridande	  mediepolitik.	  Civos	  gjorde	  ett	  inspel	  kring	  första	  
delutredningen.	  Har	  amatörjournalistiken	  berörts?	  
Beslut:	  Martin	  frågar	  CMS	  om	  underlag	  till	  svar.	  
E	  En	  stärkt	  minoritetspolitik	  
Beslut:	  Martin	  ber	  Amadeu	  hålla	  koll.	  
F	  	  Översyn	  av	  statens	  stöd	  till	  trossamfund	  
Beslut:	  Björn	  håller	  koll.	  	  
G	  	  Politisk	  information	  i	  skolan	  
Beslut:	  Björn/SKR	  håller	  koll.	  
	  
9	  Partsgemensamt	  forum	  2016	  och	  2017	  
a)	  16	  november.	  Tema	  Early	  Warning	  Systems.	  Ann-‐Katrin,	  Martin,	  Björn,	  Sandra	  och	  
Hasse	  är	  anmälda.	  Lokal	  finns	  bokad.	  Civos	  bjuder	  på	  lunch.	  Björn	  leder	  förmötet	  där	  
även	  Agneta	  och	  Hasse	  deltar.	  	  	  Lena	  Harake	  från	  förberedelsegruppen	  kan	  ev	  
medverka.	  
Beslut:	  Martin	  skickar	  inbjudan	  till	  PGF	  förmöte.	  
Förslag	  till	  teman	  för	  PGF	  2017:	  civilsamhällets	  långsiktiga	  finansiering,	  jämställdhet,	  
värdegrundsarbete	  inom	  ideella	  sektorn,	  psykisk	  ohälsa	  bland	  barn	  och	  unga,	  hur	  
bygga	  tillit	  och	  tillhörighet?,	  ett	  steg	  till	  i	  PGFs	  arbete,	  mäta	  social	  hållbarhet,	  	  
Beslut:	  Vi	  för	  fram	  dessa	  förslag	  i	  mötet.	  
b)	  Nominering	  inför	  2017.	  
Urvalskommittén	  har	  gett	  ett	  förslag.	  Civos	  får	  fem	  platser,	  några	  av	  de	  stora	  
organisationerna	  är	  med	  och	  en	  viss	  växling	  av	  mindre	  organisationer.	  Beslutet	  tas	  av	  
GD	  Lena	  Nyberg	  vilken	  dag	  som	  helst.	  
Beslut:	  Civos	  nominerar	  Ann-‐Katrin	  till	  presidiet.	  
	  
10	  	  Pågående	  aktiviteter	  
A	  	  Möte	  med	  Anna	  Wikström.	  Se	  ovan.	  
B	  	  Civos	  webbplats.	  Se	  ovan.	  
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C	  	  Medlemsmöten	  under	  2017	  och	  aktiviteter	  i	  verksamhetsplan.	  Det	  mesta	  har	  vi	  
genomfört.	  Insynsråd	  fyller	  ingen	  funktion	  när	  vi	  inte	  är	  så	  många	  organisationer.	  
Medlemsmöte	  under	  våren?	  
Beslut:	  Fortsatt	  genomgång	  och	  planering	  sker	  i	  nästa	  möte.	  
	  
11	  	  Medlemmar	  –	  status	  bland	  nuvarande	  och	  potentiella	  
Sandra	  har	  pratat	  med	  Operation	  1325.	  Verdandi	  vill	  eventuellt.	  Tris	  ansöker	  om	  
medlemskap.	  
Beslut:	  Frågan	  om	  rekrytering	  tas	  upp	  på	  vårens	  första	  möte.	  Tris	  välkomnas	  som	  
medlem.	  
	  
12	  	  Övriga	  frågor	  
Medlemsmöte	  14	  november.	  Mötet	  med	  utredarna	  Gunnar	  Larsson	  och	  Ola	  Norr	  
blev	  bra.	  Tack	  till	  Agneta,	  Björn	  och	  Jan.	  
Beslut:	  Martin	  gör	  med	  hjälp	  av	  egna	  anteckningar	  och	  Björns	  minnesanteckningar	  
en	  sammanställning	  av	  mötet	  som	  skickas	  såväl	  till	  deltagande	  medlemmar	  som	  till	  
utredningen.	  
Beslut:	  Björn	  skickar	  till	  utredningen	  det	  brev	  som	  Civos	  skrev	  till	  regeringen	  2014-‐02-‐
24.	  
	  
13	  Kommande	  möten	  
15	  december	  kl	  	  9-‐11	  på	  Ekumeniska	  centret	  i	  Alvik.	  
Beslut:	  Ann-‐Katrin	  och	  Martin	  gör	  arbetsplan	  för	  våren	  2017	  till	  mötet	  15	  dec.	  
	  
14	  Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Björn	  Cedersjö	  
Sekreterare	  
	  
	  
Justerat	  av	  
	  
	  
	  
Jan	  Edén	   	  	   	   Martin	  Björgell	  


