
	  
	  

Styrelsemöte 2-2016  
protokoll 
Tid	   torsdag	  17	  mars	  2016	  kl	  8,30-‐10,30	  
Plats	   KFO	  
Närvarande	   Martin	  Björgell,	  Björn	  Cedersjö,	  Amadeu	  Batel,	  Agneta	  Rolfhamre,	  Jan	  

Edén,	  Karin	  Svedberg	  
Frånvarande	   Ann-‐Katrin	  Persson	  
	  
	  
1	  Mötets	  öppnande	  
Martin	  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:	  Agneta	  utses	  till	  dagens	  justeringsperson.	  
	  
4	  Godkännande	  av	  dagordning	  
Utskick:	  Förslag	  till	  dagordning.	  
Tillägg	  under	  punkt	  14:	  ISTR-‐konferens,	  medlemsmöte	  18	  mars,	  uppföljning	  av	  
utredningen	  om	  civilsamhället.	  
Beslut:	  Dagordningen	  godkänns.	  
	  
5	  Godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  
Utskick:	  Protokoll	  från	  styrelsemöte	  1	  2016.	  
Beslut:	  Protokollet	  godkänns.	  	  
Beslut:	  Tack	  uttrycks	  till	  Björn	  för	  goda	  minnesanteckningar.	  
	  
6	  Rapporter	  (ekonomi/verksamhet)	  
	  
Ekonomi	  
Ett	  möte	  är	  på	  gång	  mellan	  ekonomen	  Marie	  och	  Martin.	  Fråga	  finns	  om	  fakturering	  
av	  medlemsavgifter	  för	  2016.	  En	  organisation	  har	  inte	  betalt	  medlemsavgiften	  2015.	  
Beslut:	  Martin	  fullföljer	  kontakten	  med	  KFOs	  ekonomiavdelning.	  
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Påverkan	  
Civos	  blev	  remissinstans	  för	  utredningen	  om	  Penningtvätt	  vilket	  sannolikt	  är	  en	  följd	  
av	  att	  vi	  skickat	  in	  remissvar	  på	  några	  tidigare	  utredningar.	  
Vi	  har	  fått	  förfrågan	  om	  att	  medverka	  i	  MUCFs	  konferens	  28	  april.	  Ann-‐Katrin	  
kommer	  att	  hålla	  anförande	  om	  PGF,	  Martin	  kommer	  att	  leda	  seminarium.	  
Vi	  kanske	  kan	  ge	  input	  till	  MUCFs	  årsrapport	  för	  2017	  utifrån	  Civos	  frågor.	  Relationen	  
civilsamhälle-‐det	  offentliga	  är	  fokus,	  utifrån	  olika	  teman.	  
Beslut:	  Frågan	  om	  input	  till	  MUCFs	  årsrapport	  tas	  upp	  i	  nästa	  möte.	  Alla	  uppmanas	  
bidra	  med	  idéer.	  
	  
Medlemsrekrytering	  
Deltagande	  i	  PGFs	  förmöten.	  13	  organisationer	  har	  indikerat	  intresse	  av	  kontakt	  med	  
Civos.	  
Beslut:	  Martin	  skickar	  ut	  listan	  och	  vi	  tar	  ansvar	  för	  några	  var.	  	  
	  
7	  Beslutsuppföljning	  
Utskick:	  Inget.	  	  
Frågan	  hanns	  inte	  med.	  
	  
8	  Remisser	  
Fjärde	  penningtvättsdirektivet	  
Utskick:	  Förslag	  till	  remissyttrande	  från	  Civos.	  
Martin	  har	  skrivit	  utkast	  och	  åtar	  sig	  att	  revidera	  förslaget.	  
Beslut:	  Martin	  skickar	  in	  Civos	  svar	  den	  4	  april.	  	  
	  
9	  PGF	  2016	  
Planeringen	  ägde	  rum	  i	  PGF-‐möte	  den	  9	  februari.	  Vårens	  möten	  är	  19	  april	  och	  24	  
maj.	  Amadeu	  deltar	  i	  arbetsgruppen	  inför	  19	  april.	  
Beslut:	  Civos	  representeras	  av	  	  
19	  april:	  Björn,	  Karin,	  Ann-‐Katrin,	  Martin,	  Amadeu.	  
24	  maj:	  Jan,	  Ann-‐Katrin,	  Agneta.	  Två	  av	  våra	  medlemsorganisationer	  inbjuds	  av	  
Martin	  att	  vara	  med.	  
Beslut:	  Martin	  kallar	  till	  förmöten	  enligt	  tidigare	  modell.	  Martin	  och	  Ann-‐Katrin	  
förbereder	  mötet	  19	  april,	  Agneta	  och	  Ann-‐Katrin	  ansvarar	  för	  mötet	  den	  24	  maj.	  
	  
10	  Årsmöte	  2016	  
Utskick:	  Kallelse	  och	  dagordning	  för	  årsmöte.	  Förslag	  till	  reviderade	  stadgar.	  
Propositioner	  om	  medlemsavgift	  och	  instruktion	  till	  valberedning.	  Utkast	  till	  
årsberättelse.	  
	  
Årsmöte.	  
Anmälan	  bör	  finnas	  med	  i	  kallelsen.	  	  
Modell:	  Start	  med	  förhandlingar	  14,	  fika	  15,30,	  seminarium	  16,	  öppet	  mingel	  17-‐19.	  
Beslut:	  Martin	  skickar	  ut	  kallelsen	  under	  denna	  vecka.	  Karin	  kontaktar	  MUCF.	  Martin	  
kollar	  med	  departementet	  om	  statsrådet	  eller	  statssekreteraren	  kan	  medverka.	  
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Stadgar	  
Agneta	  presenterar	  bearbetat	  förslag.	  	  
Beslut:	  Björn	  skickar	  synpunkter	  till	  Agneta.	  Förslaget	  fastställs	  i	  nästa	  möte.	  
	  
Verksamhetsplan	  
Vår	  nuvarande	  verksamhetsplan	  gäller	  även	  för	  kommande	  år.	  
Beslut:	  Vi	  föreslår	  att	  nuvarande	  verksamhetsplan	  bekräftas.	  
	  
Proposition	  om	  medlemsavgift	  
Bearbetat	  av	  Martin.	  
Beslut:	  Vi	  biträder	  förslaget.	  
	  
Instruktion	  till	  Civos	  valberedning.	  
Beslut:	  Martin	  reviderar	  dokumentet.	  Förslaget	  fastställs	  i	  nästa	  möte.	  
	  
Årsredogörelse	  
Martin	  har	  börjat	  skriva	  årsredogörelse.	  Ekonomisk	  berättelse	  ska	  komma	  till.	  
Beslut:	  Alla	  ger	  ev	  synpunkter	  till	  Martin.	  
	  
11	  	  Medlemsenkät	  
Utskick:	  Utkast	  frågor	  medlemsenkät	  2016	  
Beslut:	  Martin	  skickar	  ut	  enkäten	  och	  meddelar	  att	  vi	  söker	  organisationens	  bild.	  
Martin	  sammanställer	  resultatet	  inför	  nästa	  möte.	  Agneta	  gör	  i	  ordning	  en	  
summering	  av	  civilutredningen	  som	  kan	  skickas	  som	  tack.	  
	  
12	  Besök	  från	  valberedningen	  
Inger	  Malm	  från	  valberedningen	  rapporterar	  från	  valberedningens	  arbete	  och	  ställer	  
frågan	  om	  styrelsens	  arbete	  behöver	  några	  särskilda	  kompetenser.	  Synpunkter	  
hittills	  är	  att	  styrelsen	  har	  ett	  gott	  arbetsklimat,	  att	  verksamheten	  börjar	  bli	  mer	  
synlig	  och	  att	  det	  skulle	  behöva	  hända	  mer	  mellan	  styrelsemötena.	  Styrelsen	  ger	  
input.	  
Beslut:	  Inga	  beslut	  fattas.	  Vi	  tackar	  Inger.	  
	  
13	  	  Punkten	  fanns	  ej	  
	  
14	  Övriga	  frågor	  
14a	  	  Sveriges	  nationella	  reformprogram	  2016	  (Europa	  2020-‐strategin)	  
Utskick:	  Utkast	  Civos	  och	  Europa	  2020.	  
Ingen	  kunde	  delta	  i	  regeringens	  möte.	  Vi	  blev	  sedan	  inbjudna	  att	  ge	  ett	  skriftligt	  
bidrag.	  Martin	  presenterar	  ett	  förslag.	  	  
Beslut:	  Martin	  gör	  klart	  dokumentet	  och	  skickar	  in.	  
	  
14b	  	  ISTR-‐konferens	  
ISTR	  är	  en	  global	  organisation	  för	  forskare	  som	  jobbar	  med	  frågor	  kring	  
civilsamhället.	  Sverige	  är	  värd	  för	  konferensen	  2016.	  28	  juni-‐1	  juli.	  Centrum	  runt	  
Ersta	  högskola.	  	  
Beslut:	  Vi	  agerar	  inte.	  
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14c	  Medlemsmöte	  18	  mars	  med	  Dan	  Ericsson.	  
Cirka	  12	  deltagare	  anmälda.	  Lokal:	  Stora	  idéburen	  hos	  KFO.	  Fika	  är	  ordnat.	  Vi	  räknar	  
med	  45	  min	  presentation	  och	  sen	  30	  minuter	  samtal.	  	  
Beslut:	  Karin	  ansvarar	  för	  ledningen.	  Agneta	  kontaktar	  Dan.	  
	  
14d	  	  Den	  kommande	  forskningspropositionen	  
Beslut:	  Karin	  för	  frågan	  vidare.	  
	  
14e	  Verka	  för	  jämställdhet	  
Diskussion	  pågår	  om	  lagstiftning	  kring	  ökad	  jämställdhet	  i	  företagsstyrelser.	  Borde	  
inte	  också	  civilsamhällets	  styrelser	  diskuteras?	  	  
Beslut:	  Bordläggs.	  
	  
14f	  	  Följa	  upp	  utredningen	  om	  civilsamhället	  
Frågan	  togs	  inte	  upp.	  
	  
14g	  Kontaktperson	  i	  våra	  medlemsorganisationer	  
Vi	  har	  flera	  erfarenheter	  på	  att	  info	  från	  Civos	  som	  skickas	  till	  info-‐adress	  i	  
organisationerna	  inte	  når	  rätt	  person.	  
Beslut:	  Frågan	  tas	  upp	  på	  årsmötet.	  
	  
15	  Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  är	  planerat	  till	  14	  april	  2016	  kl	  8,30-‐10,30.	  Jan	  bokar	  lokal.	  
	  
16	  Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Björn	  Cedersjö	  
sekreterare	  
	  
	  
Justerat	  av	  
	  
	  
Martin	  Björgell	   	   Agneta	  Rolfhamre	  


