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”En stark röst för ett självständigt civilsamhälle!” 
 

 

Verksamhetsberättelse 2016 
Civos – Civilsamhällets organisationer i 

samverkan 

 
 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Civos	   medlemmar	   under	   2016:	   Famna	   –	   Riksorganisationen	   för	   idéburen	   vård	   och	   omsorg,	  
Arbetsgivarföreningen	   KFO,	   Röda	   Korset	   Sverige,	   SIOS	   –	   Samarbetsorgan	   för	   etniska	  
organisationer	   i	   Sverige,	   ax	   –	   Amatörkulturens	   samrådsgrupp,	   Sveriges	   kristna	   råd,	   RIO	   –	  
Rörelsefolkhögskolornas	   intresseorganisation,	   Studieförbunden,	   Sensus	   studieförbund,	  
Samlingslokalerna,	   Riksteatern,	   Sveriges	   kvinnolobby,	   Sveriges	   föreningar,	   CMS	   (Community	  
Media	  Sweden),	  Scouterna	  och	  TRIS	  (Tjejers	  rätt	  i	  samhället).	  
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Verksamhetsberättelse 2016 
	  
Civos	  verksamhetsplan	  2016-‐2017	  
Verksamhetsberättelsen	  följer	  samma	  struktur	  som	  Civos	  verksamhetsplan	  
vilken	  antogs	  på	  det	  extra	  årsmötet	  i	  september	  2015.	  Som	  konsekvens	  av	  
att	  planen	  sträckte	  sig	  över	  två	  år	  (2015-‐2017)	  har	  aktiviteter	  genomförts	  
ibland	  under	  båda	  år,	  medan	  denna	  verksamhetsberättelse	  främst	  
beskriver	  verksamheten	  under	  innevarande	  år,	  2016-‐2017.	  
	  
Verksamhetsplanen	  är	  strukturerad	  enligt	  tre	  tematiska	  fokusområden:	  	  

• En	  samlad	  röst,	  	  
• En	  stark	  röst,	  
• En	  självständig	  röst	  

	  
Styrelsen	  har	  målmedvetet	  arbetat	  utifrån	  den	  strategiska	  planen	  2015-‐
2020	  samt	  utifrån	  Civos	  verksamhetsplan	  2015-‐2017,	  vilken	  bekräftades	  
av	  Civos	  årsmöte	  2016.	  

	  
Ytterligare	  dokument	  
Årsredovisningen,	  vilken	  är	  en	  egen	  handling,	  avser	  beskriva	  
verksamheten	  primärt	  under	  räkenskapsåret	  2016,	  men	  lyfter	  även	  sådant	  
som	  ägt	  rum	  efter	  räkenskapsårets	  slut	  då	  perioden	  mellan	  Civos	  årsmöten	  
sträcker	  sig	  från	  maj	  2016	  till	  maj	  2017.	  I	  förvaltningsberättelsen	  som	  
ingår	  i	  årsredovisningen	  för	  2016	  är	  detta	  särredovisat	  under	  rubriken	  
”Viktiga	  händelser	  efter	  räkenskapsårets	  slut”.	  
	  
Verksamhetsuppföljningen	  beskriver	  vilka	  av	  exempelaktiviteterna	  från	  
verksamhetsplanen	  som	  har	  genomförts	  helt,	  delvis	  eller	  ej.	  Denna	  är	  ett	  
komplement	  till	  verksamhetsberättelsen	  nedan.	  
	  
En	  samlad	  röst	  

	  
Partsgemensamt	  forum	  
Civos	  har	  fortsatt	  att	  bjuda	  in	  till	  öppna	  förmöten	  inför	  Partsgemensamt	  
forum	  (PGF)	  under	  2016,	  samt	  fortsatt	  att	  utveckla	  dessa.	  I	  inbjudan	  
vänder	  sig	  Civos	  till	  forumets	  ordinarie	  ombud	  från	  civilsamhället,	  Civos	  
befintliga	  medlemsorganisationer	  samt	  till	  de	  organisationer	  som	  
nominerats	  till	  forumet	  de	  senaste	  åren.	  Totalt	  når	  Civos	  inbjudan	  drygt	  
200	  mottagare,	  och	  modellen	  har	  idag	  lyfts	  som	  ett	  mycket	  positivt	  inslag	  i	  
forumet	  av	  MUCF	  och	  Regeringskansliet.	  Många	  deltagare	  återkommer	  
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också	  vid	  flera	  möten	  under	  året,	  något	  vi	  bedömt	  visar	  på	  att	  förmötena	  
uppskattas	  och	  gör	  skillnad.	  Förmötena	  har	  därtill	  utvecklats	  till	  att	  utöver	  
förberedelse	  till	  PGF	  även	  vara	  en	  mötesplats	  för	  civilsamhället,	  och	  flera	  
uttrycker	  att	  nätverket	  har	  inneburit	  nya	  samarbeten,	  kontakter	  och	  utbyte	  
av	  idéer	  mellan	  de	  deltagande	  organisationerna	  och	  dess	  företrädare.	  
	  
PGF	  utgör	  en	  formell	  och	  återkommande	  dialog	  mellan	  civilsamhällets	  
organisationer	  och	  Regeringskansliet.	  Det	  administreras	  av	  Myndigheten	  
för	  ungdoms-‐	  och	  civilsamhällesfrågor	  (MUCF),	  och	  inbjuder	  även	  
representanter	  från	  Sveriges	  Kommuner	  och	  Landsting	  (SKL).	  I	  samband	  
med	  årets	  första	  möte	  9	  februari	  då	  forumet	  konstitueras	  nominerades	  och	  
valdes	  Civos	  vice	  ordförande	  Ann-‐Katrin	  Persson	  till	  civilsamhällets	  
representant	  i	  presidiet	  för	  PGF.	  En	  urvalskommitté	  valdes	  att	  utse	  
civilsamhällets	  organisationer	  för	  2017,	  där	  bland	  annat	  Martin	  Björgell	  
och	  Agneta	  Rolfhamre	  ingick	  som	  representanter	  för	  Civos.	  

	  
Medlemsdialog	  och	  medlemmar	  	  
Civos	  har	  under	  verksamhetsåret	  verkat	  för	  att	  finna	  nya	  medlemsformer	  
och	  medlemskap.	  På	  årsmötet	  2016	  togs	  beslut	  om	  differentierade	  
medlemsavgifter	  som	  på	  sikt	  skall	  underlätta	  möjligheterna	  att	  mindre	  
organisationer	  skall	  kunna	  vara	  medlemmar.	  Vi	  har	  börjat	  se	  resultat	  av	  
detta	  genom	  att	  under	  året	  kunnat	  välkomna	  tre	  nya	  
medlemsorganisationer	  –	  Community	  Media	  Sweden,	  Scouterna	  och	  TRIS.	  
	  
Under	  2016	  har	  två	  renodlade	  medlemsmöten	  arrangerats.	  Under	  våren	  
bjöds	  regeringens	  utredare	  Dan	  Erikson	  in	  för	  att	  presentera	  utredningen	  
Palett	  för	  ett	  stärkt	  civilsamhälle,	  och	  under	  hösten	  möjliggjorde	  Civos	  ett	  
möte	  direkt	  med	  Gunnar	  Larsson	  och	  Ola	  Norr	  under	  pågående	  utredning	  
av	  civilsamhällets	  finansiering.	  Därtill	  anlitades	  Jenny	  Hjalmarsson	  för	  att	  
fokuserat	  arbeta	  med	  Civos	  underlag	  och	  process	  kring	  remissvaret	  till	  
utredningen	  Palett	  för	  ett	  stärkt	  civilsamhälle.	  Utöver	  enskilda	  möten	  och	  
samtal	  som	  erbjöds	  alla	  medlemsorganisationer	  genomfördes	  två	  
workshops	  med	  brett	  deltagande.	  
	  
På	  Civos	  hemsida	  har	  löpande	  styrelsens	  protokoll	  publicerats,	  jämte	  övrigt	  
opinionsarbete,	  inbjudningar	  och	  nyheter.	  Under	  året	  har	  10	  nyhetsbrev	  till	  
medlemsorganisationerna	  skickats	  ut,	  utöver	  de	  kallelser	  och	  inbjudningar	  
som	  når	  ännu	  bredare	  med	  fokus	  på	  PGF.	  
	  
Måluppfyllelse	  
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Mål	  A:	  Civos	  ökar	  antalet	  medlemsorganisationer	  till	  40,	  varav	  minst	  10	  
nationella	  paraplyorganisationer	  
Utfall:	  Målet	  har	  inte	  uppnåtts.	  Civos	  har	  ökat	  till	  16	  
medlemsorganisationer,	  varav	  8	  nationella	  paraplyorganisationer.	  Arbetet	  
att	  växa	  har	  inte	  prioriterats	  tillräckligt	  och	  styrelsen	  har	  fokuserat	  på	  
övrig	  verksamhet	  för	  att	  bygga	  en	  större	  grund	  för	  att	  kunna	  visa	  på	  nyttan	  
med	  Civos,	  och	  tror	  det	  möjliggör	  fortsatt	  tillväxt	  i	  lagom	  tempo	  framöver.	  

Mål	  B:	  I	  en	  medlemsdialog	  våren	  2016	  svarar	  80	  procent	  av	  
medlemsorganisationerna	  att	  de	  är	  nöjda	  med	  Civos	  interna	  
kommunikation	  och	  information.	  
Utfall:	  Målet	  uppnåddes	  föregående	  år.	  75	  procent	  av	  de	  som	  besvarade	  
enkäten	  i	  mars	  2016	  svarade	  att	  de	  är	  nöjda	  med	  information	  och	  
kommunikation	  från	  Civos	  till	  medlemsorganisationerna.	  25	  procent	  
svarade	  vet	  ej/ingen	  uppfattning.*	  
	  
*Då	  endast	  fyra	  organisationer	  svarade	  på	  medlemsenkäten	  är	  det	  statistiska	  underlaget	  
tyvärr	  väldigt	  litet.	  Vi	  har	  ändå	  valt	  att	  redovisa	  resultatet	  från	  de	  som	  har	  svarat.	  

Mål	  C:	  Civos	  samlar	  medlemsorganisationerna	  under	  året	  till	  4	  möten	  eller	  
forum	  för	  dialog	  med	  regeringen,	  regeringskansliet	  eller	  myndigheter.	  
Utöver	  dessa	  arrangeras	  5	  träffar	  med	  Partsgemensamt	  forum	  (PGF).	  	  
Utfall:	  Målet	  har	  uppnåtts.	  Civos	  har	  arrangerat	  4	  medlemsmöten	  under	  
verksamhetsåret.	  Vi	  har	  haft	  ett	  medlemsmöte	  med	  regeringens	  utredare	  
Dan	  Erikson,	  med	  fokus	  på	  remissen	  Palett	  för	  ett	  stärkt	  civilsamhälle	  (18	  
mars).	  Regeringens	  utredning	  om	  hållbar	  ekonomi	  för	  Civilsamhällets	  
organisationer	  var	  ett	  annat	  tema,	  där	  utredare	  Gunnar	  Larsson	  och	  Ola	  
Norr	  medverkade	  (14	  november).	  Två	  medlemsmöten	  genomfördes	  som	  
del	  i	  arbetet	  med	  remissen	  Palett	  för	  ett	  stärkt	  civilsamhälle,	  vilka	  
genomfördes	  av	  Jenny	  Hjalmarsson.	  I	  samband	  med	  PGF	  har	  Civos	  
arrangerat	  förmöten.	  Datum	  för	  dessa	  var	  9/2;	  19/4;	  24/5;	  5/9	  samt	  
16/11.	  På	  Civos	  öppna	  förmöten	  inför	  PGF	  deltog	  under	  56	  personer	  under	  
2016,	  vilket	  kan	  jämföras	  med	  49	  personer	  under	  2015..	  

En	  stark	  röst	  

Civos	  egna	  kanaler	  för	  kommunikation	  
Civos	  har	  under	  året	  svarat	  på	  flera	  remisser	  och	  lyft	  fram	  frågor	  som	  kan	  
påverka	  Civos	  medlemsorganisationers	  villkor	  och	  förutsättningar	  i	  en	  
positiv	  riktning.	  Vi	  har	  också	  fortsatt	  lyfta	  faktorer	  som	  idag	  begränsar,	  
hindrar	  och	  påverkar	  civilsamhället	  negativt,	  med	  syfte	  att	  få	  till	  stånd	  en	  
förändring.	  
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För	  att	  bättre	  kunna	  sprida	  information	  till	  medlemsorganisationerna	  och	  
utveckla	  vårt	  påverkansarbete	  och	  vara	  tydligare	  har	  Civos,	  i	  slutet	  av	  året,	  
påbörjat	  arbetet	  med	  ett	  nytt	  upplägg	  och	  utseende	  av	  Civos	  hemsida	  
(www.civos.se). Arbetet	  har	  lagts	  ut	  på	  en	  formgivningsbyrå.	  På	  
webbplatsen	  civos.se	  finns	  idag	  såväl	  nyheter,	  remissvar	  och	  debatt,	  
nyhetsbrev,	  årsmötesdokument	  och	  annat	  samlat.	  	  
	  
Som	  ytterligare	  tillägg	  till	  hemsidan	  har	  närvaron	  dessutom	  stärkts	  i	  
sociala	  medier,	  bland	  annat	  på	  Twitter	  (@CIVOS_SE)	  och	  på	  Facebook	  
(www.facebook.com/civsam).	  Idag	  följer	  ungefär	  520	  
personer/organisationer	  Civos	  på	  Twitter	  respektive	  drygt	  1400	  
personer/organisationer	  på	  Facebook.	  
	  
Därtill	  har	  nyhetsbrevet	  för	  medlemsorganisationer	  fortsatt	  skickas	  ut	  
enligt	  ovan,	  med	  idag	  cirka	  65	  prenumeranter.	  Därtill	  finns	  ett	  särskilt	  
nyhetsbrev	  för	  arbetet	  inom	  Partsgemensamt	  forum	  med	  drygt	  200	  
prenumeranter.	  Båda	  är	  ett	  konkret	  led	  i	  arbetet	  att	  göra	  Civos	  mer	  
transparant	  och	  synlig	  för	  organisationer	  inom	  det	  civila	  samhället.	  
	  
Representation	  i	  statliga	  utredningar	  och	  expertgrupper	  
I	  det	  direkta	  påverkansarbetet	  har	  Civos	  fortsatt	  vara	  representerade	  i	  de	  
pågående	  statliga	  utredningarna	  Ett	  stärkt	  civilsamhälle	  (U	  2014:04)	  fram	  
till	  25	  februari	  då	  utredningen	  överlämnades	  till	  Alice	  Bah	  Kunke	  samt	  i	  
Utredningen	  om	  delaktighet	  i	  EU	  (Ju	  2014:20)	  genom	  Raymond	  Svensson.	  
Civos	  har	  också	  varit	  representerat	  i	  MUCF	  (Myndigheten	  för	  ungdoms-‐	  och	  
civilsamhällesfrågor)	  referensgrupp	  för	  forskning	  och	  kunskap	  om	  
civilsamhället	  genom	  Ann-‐Katrin	  Persson.	  Därtill	  har	  Amadeu	  Batel	  och	  
Ann-‐Katrin	  Persson	  medverkat	  i	  expertgruppen	  i	  snabbutredningen	  om	  
sakråd	  mellan	  det	  offentliga	  och	  det	  civila	  samhället.	  
	  
Vid	  ett	  av	  styrelsens	  möten	  inbjöds	  Gunnar	  Larsson	  och	  Ola	  Norr,	  för	  att	  
tidigt	  i	  utredningens	  arbete	  få	  input	  kring	  Civos	  perspektiv	  kring	  
civilsamhällets	  långsiktiga	  finansiering.	  Mötet	  innebar	  att	  utredningen	  
bland	  annat	  beslöt	  att	  fler	  samråd	  med	  civilsamhällets	  organisationer	  
skulle	  ske,	  vilket	  bland	  annat	  också	  innebar	  ett	  medlemsmöte	  med	  Civos	  
medlemsorganisationer.	  
	  
Under	  maj	  deltog	  Martin	  Björgell	  som	  Civos	  representant	  vid	  ett	  
rundabordssamtal	  med	  Socialdemokraternas	  arbetsgrupp	  för	  
civilsamhällesfrågor.	  Detta	  var	  en	  del	  i	  arbetsgruppens	  arbete	  att	  ta	  fram	  
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ett	  nytt	  folkrörelsepolitiskt	  program.	  Hans	  Paulson	  och	  Martin	  Björgell	  
träffade	  i	  november	  också	  Anna	  Vikström	  från	  Socialdemokraterna	  som	  
ansvarig	  i	  Kulturutskottet	  för	  trossamfundsfrågor	  och	  övergripande	  
civilsamhällesfrågor	  inför	  ett	  möte	  i	  riksdagsgruppen	  då	  remissvaren	  på	  
Palett	  för	  ett	  stärkt	  civilsamhälle	  skulle	  diskuteras.	  
	  
Civos	  Remissvar	  och	  övrigt	  opinionsarbete	  
Civos	  har	  skrivit	  remissvar	  på	  flera	  av	  regeringens	  promemorior	  eller	  
lagrådsremisser,	  riktade	  till	  ett	  flertal	  departement.	  Exempel	  på	  sådana:	  

• Skrivelse	  till	  Sveriges	  nationella	  reformprogram	  (NRP)	  2016	  om	  
EUROP	  2020-‐strategin	  

• Skrivelse	  till	  Folkbildningsrådet	  med	  anledning	  av	  förslag	  till	  nytt	  
statsbidragssystem	  för	  folkhögskolor	  

• Skrivelse	  (remissvar)	  till	  Kulturdepartementet	  angående	  Palett	  för	  
ett	  stärkt	  civilsamhälle	  (SOU	  2016:13)	  

• Skrivelse	  (remissvar)	  till	  Finansdepartementet	  angående	  Fjärde	  
penningtvättsdirektivet,	  Ytterligare	  åtgärder	  mot	  penningtvätt	  och	  
finansiering	  av	  terrorism	  (SOU	  2016:8)	  

• Skrivelse	  (remissvar)	  angående	  Ny	  paketreselag	  (SOU	  2016:56)	  
• Skrivelse	  (remissvar)	  angående	  En	  funktionshinderpolitik	  för	  ett	  

jämlikt	  och	  hållbart	  samhälle	  (Dnr	  52/04598/FST016)	  

Civos	  har	  också	  under	  året	  varit	  involverade	  i	  att	  skriva	  en	  debattartikel	  
med	  anledning	  av	  förslaget	  i	  penningtvättsdirektivet	  att	  införa	  ett	  
föreningsregister.	  

• Svenska	  Dagbladet	  (28	  april	  2016)	  –	  Register	  slår	  mot	  ideella	  
föreningar,	  ihop	  med	  Famna	  och	  Forum.	  

	  
Representation	  vid	  möten	  och	  konferenser	  
Civos	  har	  under	  året	  deltagit	  vid	  flera	  möten	  hos	  våra	  
medlemsorganisationer	  samt	  med	  kommuner,	  myndigheter	  och	  politiker.	  
	  
Vid	  konferensen	  Forum	  för	  det	  civila	  samhället,	  arrangerat	  av	  MUCF,	  den	  
28	  april	  medverkade	  Ann-‐Katrin	  Persson	  och	  talade	  om	  PGF	  och	  Martin	  
Björgell	  som	  samtalsledare	  i	  en	  fördjupningsworkshop	  om	  civilsamhället	  
som	  mervärde	  eller	  konkurrent.	  
	  
Måluppfyllelse	  
Mål	  D:	  Civos	  uppmärksammas	  i	  media	  vid	  5	  tillfällen	  under	  året	  efter	  
utspel,	  debattartiklar	  eller	  efter	  remissvar	  som	  påverkar	  våra	  medlemmars	  
verksamhet.	  
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Utfall:	  Målet	  har	  delvis	  uppnåtts.	  Civos	  har	  synliggjorts	  genom	  en	  
debattartikel	  under	  2016	  i	  Svenska	  Dagbladet.	  Under	  2015	  skrevs	  två	  
debattartiklar	  i	  Göteborgsposten	  respektive	  Uppsala	  Nya	  Tidning	  (UNT.se).	  
Civos	  styrelse	  har	  inte	  fullt	  nått	  målsättningen,	  och	  tror	  att	  det	  behövs	  ett	  
gemensamt	  arbete	  med	  och	  från	  medlemsorganisationerna	  för	  att	  öka	  
antalet	  inlägg	  kommande	  år.	  
	  
Mål	  E:	  Fler	  organisationer	  inom	  det	  civila	  samhället	  svarar	  i	  en	  
medlemsdialog	  2016	  att	  de	  känner	  till	  Civos	  och	  vet	  vilka	  frågor	  vi	  driver	  
jämfört	  med	  2015.	  
Utfall:	  Målet	  uppnåddes	  föregående	  år.	  75	  procent	  av	  de	  som	  besvarade	  
medlemsenkäten	  i	  mars	  2016	  svarar	  att	  de	  vet	  vilka	  frågor	  Civos	  driver	  och	  
fokuserar	  på.	  25	  procent	  svarade	  vet	  ej/ingen	  uppfattning.	  Samtliga	  kände	  
till	  Civos	  idépolitiska	  program,	  och	  samtliga	  hade	  läst	  ett	  eller	  flera	  av	  Civos	  
remissvar	  under	  2015/2016.	  Varannan	  medlemsorganisation	  svarade	  att	  
de	  upplevde	  att	  det	  var	  tydligare	  vilka	  frågor	  Civos	  driver	  idag	  än	  för	  ett	  år	  
sedan,	  resterande	  svarade	  vet	  ej/ingen	  uppfattning.*	   	   	  

	  
En	  självständig	  röst	  

För	  att	  vara	  en	  självständig	  röst	  har	  styrelsen	  försökt	  att	  identifiera	  vilka	  
insatser	  som	  kan	  ge	  en	  långsiktig	  grund	  för	  en	  kommande	  planerad	  tillväxt.	  
Sådan	  grundstruktur	  i	  arbetet	  som	  inrättats	  är	  en	  moln-‐lösning	  (intranät)	  
för	  styrelsens	  arbete,	  med	  handlingar	  och	  styrdokument.	  Det	  i	  kombination	  
med	  tydliga	  arbets-‐	  och	  delegationsordningar	  har	  möjliggjort	  ett	  
effektivare	  styrelsearbete.	  
Fortsatt	  våra	  medlemsbrev	  med	  information	  om	  vårt	  arbete.	  Det	  i	  
kombination	  med	  vår	  nya	  webbsida	  som	  ger	  en	  tydlighet	  och	  tillgänglighet.	  
	  
Styrelseprotokoll	  läggs	  ut	  på	  Civos	  hemsida	  för	  att	  ytterligare	  öka	  
transparensen	  för	  olika	  intressenter.	  	  

Måluppfyllelse	  
Mål	  F:	  Civos	  har	  en	  plan	  för	  långsiktig	  finansiering	  som	  antagits	  av	  
styrelsen,	  inklusive	  riktlinjer	  och	  förhållningssätt	  kring	  ekonomi	  och	  
bokföring.	  
Utfall:	  Målet	  har	  delvis	  uppnåtts.	  Styrelsen	  har	  arbetat	  för	  att	  bygga	  upp	  ett	  
eget	  kapital	  som	  möjliggör	  en	  fortsatt	  tillväxt	  och	  ökad	  stabilitet	  i	  
ekonomin.	  Detta	  följer	  intentionen	  i	  den	  strategiska	  planen	  samt	  styrelsens	  
arbets-‐	  och	  delegationsordning.	  	  
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Mål	  G:	  80	  procent	  av	  medlemsorganisationerna	  svarar	  i	  en	  medlemsdialog	  
att	  Civos	  har	  en	  intern	  demokrati	  som	  präglas	  av	  transparens	  och	  
öppenhet.	  
Utfall:	  Målet	  uppnåddes	  föregående	  år.	  75	  procent	  av	  
medlemsorganisationerna	  som	  besvarat	  medlemsenkäten	  i	  mars	  2016	  har	  
svarat	  att	  de	  till	  ganska	  eller	  mycket	  stor	  utsträckning	  upplever	  att	  Civos	  
interna	  demokrati	  präglas	  av	  transparens	  och	  öppenhet,	  resterande	  har	  
svarat	  vet	  ej/ingen	  uppfattning.	  Endast	  en	  organisation	  svarade	  att	  de	  ej	  
närvarat	  på	  Civos	  årsmöten,	  och	  samtliga	  som	  valde	  ett	  svarsalternativ	  
uppgav	  att	  det	  var	  ganska	  eller	  mycket	  enkelt	  att	  påverka	  inom	  Civos.*	  

	  
Mål	  H:	  Civos	  styrelse	  har	  antagit	  en	  arbets-‐	  och	  delegationsordning	  samt	  
följer	  tillämpliga	  delar	  av	  FRII:s	  kvalitetskod	  för	  ideella	  organisationer.	  
Utfall:	  Målet	  har	  uppnåtts.	  Civos	  nya	  styrelse	  antog	  en	  arbetsordning	  för	  
styrelsen	  samt	  en	  delegationsordning	  vid	  sitt	  andra	  möte	  den	  15	  juni	  2015,	  
vilka	  uppdaterades	  på	  nytt	  efter	  årsmötet	  2016.	  Årsmötet	  2016	  antog	  
också	  instruktioner	  för	  valberedningen,	  och	  Civos	  har	  därtill	  publicerat	  
stadgar,	  styrelsepresentation	  samt	  protokoll	  på	  hemsidan.	  	  

 


