
	  
	  

Styrelsemöte  1-2016    
Protokoll  
Tid	   Onsdag	  20	  januari	  2016	  kl	  8,30-‐10,30	  
Plats	   Sensus	  
Närvarande	   Björn	  Cedersjö	  (från	  punkt	  6),	  Amadeu	  Batel,	  Agneta	  Rolfhamre,	  Jan	  

Edén,	  Ann-‐Katrin	  Persson,	  Karin	  Svedberg	  
Frånvarande	   Martin	  Björgell	  
	  
	  
	  
1	  Mötets	  öppnande	  
Ann-‐Katrin	  välkomnar	  till	  mötet.	  
Beslut:	  Mötet	  förklaras	  öppet.	  
	  
2	  Sammanträdets	  beslutsmässighet	  
Mer	  än	  hälften	  av	  styrelsens	  ledamöter	  ska	  vara	  närvarande.	  	  
Beslut:	  Mötet	  är	  beslutsmässigt.	  
	  
3	  Val	  av	  mötesfunktionärer	  
Martin	  och	  Björn	  är	  valda	  till	  ordförande	  resp.	  sekreterare	  för	  arbetsåret.	  	  
Beslut:	  Ann-‐Katrin	  utses	  till	  dagens	  ordförande.	  Karin	  skriver	  tills	  Björn	  anländer.	  
Karin	  utses	  till	  dagens	  justeringsperson.	  
	  
4	  Godkännande	  av	  dagordning	  
Utskick:	  Förslag	  till	  dagordning.	  
Tillägg	  under	  punkt	  13:	  Deltagande	  i	  ISTR.	  
Beslut:	  Dagordningen	  godkänns.	  
	  
5	  Godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  
Utskick:	  Protokoll	  från	  styrelsemöte	  6	  2015-‐2016.	  
Beslut:	  Protokollet	  godkänns.	  I	  protokoll	  ska	  ordet	  ”protokoll”	  finnas	  i	  rubriken.	  
	  
6	  Rapporter	  (ekonomi/verksamhet)	  
Inget	  fanns	  att	  rapportera.	  
Beslut:	  Martin	  föreslår	  datum	  för	  möte	  med	  Annika	  och	  Marie	  på	  KFO.	  	  
	  
7	  Beslutsuppföljning	  
Utskick:	  Beslutsuppföljning	  2015,	  uppdaterad	  efter	  styrelsemöte	  6.	  
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Vad	  gäller	  S6/12	  berättar	  Björn	  att	  Raymond	  Svensson	  skrivit	  en	  text	  som	  
cirkulerades	  och	  skrevs	  under	  av	  flera	  deltagare	  i	  det	  avslutande	  mötet	  med	  
referensgruppen	  för	  utredningen	  om	  Ett	  stärkt	  och	  självständigt	  civilsamhälle.	  
Beslut:	  Vi	  avför	  punkterna	  S3/10,	  S5/6,	  S5/13,	  S6/9	  a)	  och	  b).	  	  
	  
8	  Remisser	  
8a	  	  Nordiska	  ministerrådet	  
Vi	  konstaterar	  att	  yttranden	  över	  detta	  dokument	  skulle	  varit	  insända	  den	  8	  januari	  
och	  att	  vi	  missat	  den	  möjligheten.	  
Beslut:	  Ingen	  åtgärd.	  	  
	  
9	  PGF	  2016	  
Den	  9	  februari	  är	  det	  planeringsmöte.	  Ann-‐Katrin	  har	  nominerats	  av	  Civos	  till	  vice	  
ordförande.	  Björn	  berättar	  att	  inga	  andra	  är	  nominerade.	  	  	  
Civos	  har	  utsett	  fyra	  personer	  att	  delta	  9	  februari:	  Martin,	  Ann-‐Katrin,	  Agneta	  och	  
Jan.	  	  Martin	  har	  i	  uppdrag	  att	  erbjuda	  den	  femte	  platsen	  till	  Röda	  Korset	  eller	  Ax,	  
Karin	  kan	  vara	  med	  om	  de	  inte	  kan	  eller	  vill.	  
Beslut:	  Martin	  kallar	  till	  förmöte.	  Vad	  gäller	  innehållet	  i	  PGF	  under	  2016	  aktualiserar	  
Civos	  representanter	  frågor	  som	  omnämns	  i	  vår	  strategiska	  plan.	  
	  
10	  Årsmöte	  2016	  
Utskick:	  Förslag	  till	  reviderade	  stadgar.	  Propositioner	  om	  medlemsavgift	  och	  
instruktion	  till	  valberedning.	  
	  
Stadgar	  
Agneta	  presenterar	  förslaget	  till	  reviderade	  stadgar.	  Ett	  antal	  punkter	  diskuteras.	  
Beslut:	  Alla	  stämmer	  av	  stadgeförslaget	  med	  formuleringar	  i	  Civos	  strategiska	  plan.	  
Synpunkter	  kan	  skickas	  till	  Agneta.	  Agneta	  sammanställer	  underlag	  och	  ger	  ett	  
förslag	  inför	  nästa	  styrelsemöte.	  
	  
Proposition	  om	  medlemsavgift	  
Beslut:	  Bordläggs	  till	  nästa	  möte.	  
	  
Instruktion	  till	  Civos	  valberedning.	  
Beslut:	  Vi	  ber	  Martin	  att	  till	  nästa	  möte	  göra	  en	  förenkling.	  
	  
11	  	  Civos	  relation	  till	  andra	  civilsamhällesaktörer	  
Ett	  kortare	  samtal	  förs	  om	  Civos	  plats	  och	  uppgifter.	  	  
Beslut:	  Inga	  beslut	  fattas.	  
	  
12	  Studie/uppföljning	  PGF	  
Utskick:	  Förslag	  till	  forskningsbaserad	  studie	  av	  PGF.	  
Beslut:	  Vi	  går	  inte	  vidare	  med	  saken	  nu.	  
	  
13	  Övriga	  frågor	  
Utredningen	  om	  civilsamhället.	  
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Utredningen	  kommer	  att	  överlämnas	  till	  regeringen	  den	  25	  februari	  kl	  13.	  Efter	  
överlämnandet	  inbjuder	  utredningen	  till	  ett	  öppet	  seminarium	  ca	  kl	  14,30.	  Amadeu	  
meddelar	  att	  Milinko	  Mijatovic	  kommer	  att	  delta	  från	  SIOS.	  
Beslut:	  Raymond	  Svensson	  representerar	  Civos	  tillsammans	  med	  Martin	  och	  Agneta.	  
Agneta	  kontaktar	  utredningen	  för	  att	  få	  närmare	  information	  om	  mötet.	  
	  
Öppet	  medlemsmöte	  kring	  utredningen.	  
Beslut:	  Civos	  inbjuder	  till	  ett	  öppet	  medlemsmöte	  den	  18	  mars	  kl	  10-‐12.	  Jan	  skriver	  
inbjudan	  som	  läggs	  på	  webben.	  Björn	  kontaktar	  utredaren	  Dan	  Ericsson	  för	  
medverkan	  liksom	  Raymond	  Svensson.	  
	  
Delta	  i	  ISTR-‐konferens.	  	  
Beslut:	  Bordläggs.	  	  
	  
14	  Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  är	  planerat	  till	  18	  februari	  2016	  kl	  8,30-‐10,30.	  Jan,	  Ann-‐Katrin	  och	  Björn	  
kommer	  att	  vara	  frånvarande.	  	  
Ann-‐Katrin	  anmäler	  att	  hon	  inte	  kan	  närvara	  i	  vissa	  av	  de	  planerade	  mötena	  under	  
våren.	  
Beslut:	  Karin	  fixar	  lokal	  till	  mötet	  den	  18	  februari.	  	  
	  
15	  Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Björn	  Cedersjö	  (punkt	  7-‐15)	   	   Karin	  Svedberg	  (punkt	  1-‐6)	  
sekreterare	  
	  
	  
Justerat	  av	  
	  
	  
Ann-‐Katrin	  Persson	   	   	   Karin	  Svedberg	  


