
	  

	  

	  
	  

Styrelsemöte  3-2016  Protokoll  
Tid	   torsdag	  14	  april	  2016	  kl	  8,30-‐10,30	  
Plats	   KFO	  
Närvarande	   Martin	  Björgell,	  Björn	  Cedersjö,	  Amadeu	  Batel,	  Agneta	  Rolfhamre,	  

Karin	  Svedberg,	  Ann-‐Katrin	  Persson	  
Frånvarande	   Jan	  Edén	  
	  
	  
	  
1	  Mötets	  öppnande	  
Martin	  välkomnar	  till	  mötet	  och	  vi	  gör	  en	  runda	  om	  läget.	  	  
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:	  Amadeu	  utses	  till	  dagens	  justeringsperson.	  
	  
4	  Godkännande	  av	  dagordning	  
Utskick:	  Förslag	  till	  dagordning.	  
Tillägg	  under	  punkt	  14:	  Jämställdhet,	  MUCFs	  årsrapport,	  SIOS	  frågor.	  
Beslut:	  Dagordningen	  godkänns	  med	  dessa	  tillägg.	  
	  
5	  Godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  
Utskick:	  Protokoll	  från	  styrelsemöte	  2	  2016.	  
Beslut:	  Protokollet	  godkänns.	  Protokollen	  publiceras	  på	  webbplatsen	  (Martin	  
ordnar).	  
	  
6	  Rapporter	  (ekonomi/verksamhet)	  
	  
Ekonomi	  
Marie	  på	  KFO	  har	  sammanställt	  2015	  för	  årsredovisningen.	  Två	  fakturor	  från	  2012	  
och	  2014	  har	  inte	  betalats	  och	  det	  behöver	  göras.	  En	  tidigare	  medlem	  har	  inte	  betalt	  
sin	  avgift	  för	  2015	  och	  Marie	  föreslår	  att	  fordran	  avskrivs.	  Fakturor	  för	  medlemskap	  
2016	  skickas	  ut	  under	  april/maj.	  
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Beslut:	  Betala	  fakturorna,	  avskriva	  fordran	  och	  skicka	  ut	  fakturor	  för	  
medlemsavgiften	  2016.	  Martin/Marie	  verkställer.	  
	  
Yttranden	  
Civos	  har	  skickat	  in	  yttrande	  över	  Folkbildningsrådets	  förslag	  till	  nytt	  
statsbidragssystem	  för	  folkhögskolor.	  Det	  verkställdes	  av	  Ann-‐Katrin	  och	  Martin.	  	  
Beslut:	  Yttrandet	  bejakas	  av	  styrelsen.	  
Frågan	  väcks	  om	  presidiet	  har	  frihet	  att	  yttra	  sig	  utan	  att	  alla	  i	  styrelsen	  har	  läst	  
yttranden.	  
Beslut:	  Innan	  yttranden	  från	  Civos	  ges	  ska	  alla	  i	  styrelsen	  ges	  möjlighet	  att	  läsa	  
förslag.	  
	  
Remiss	  om	  Penningtvätt	  
Yttrandet	  har	  ännu	  inte	  skickats	  in	  pga	  att	  samtal	  tagits	  upp	  mellan	  olika	  
organisationer.	  	  
Beslut:	  Karin	  jobbar	  vidare	  med	  frågan	  och	  ger	  material	  till	  Martin	  som	  gör	  ny	  
slutversion	  som	  blir	  klar	  nästa	  vecka.	  
	  
7	  Beslutsuppföljning	  
Martin	  rapporterar	  att	  följande	  punkter	  är	  avklarade:	  
S1/9c	  Utredningarna	  Ett	  stärkt	  och	  självständigt	  civilsamhälle	  och	  Utredningen	  om	  
delaktighet	  i	  EU,	  	  
S3/9a	  Uppdrag,	  	  
S3/10	  Övriga	  frågor,	  	  
S5/7	  Civos	  syfte/stadgar,	  	  
S5/8	  Civos	  syfte/stadgar,	  	  
S6/6	  Rapporter	  ekonomi,	  	  
S6/12	  Utredningen	  om	  Ett	  stärkt	  och	  självständigt	  civilsamhälle,	  	  
S6/14	  Nordiska	  ministerrådet	  
Beslut:	  Punkterna	  ovan	  avförs	  från	  listan.	  
	  
8	  Remisser	  
Utredningen	  om	  civilsamhället.	  
Remissen	  gick	  ut	  igår,	  sista	  inlämningsdag	  är	  i	  juli.	  Vi	  har	  haft	  ett	  medlemsmöte	  kring	  
utredningen	  då	  utredaren	  Dan	  Ericson	  medverkade	  med	  en	  personlig	  presentation.	  	  
Beslut:	  Karin	  skickar	  minnesanteckningarna	  och	  Agneta	  skickar	  Dans	  bilder	  till	  
styrelsen.	  
Vad	  gör	  vi	  nu?	  Utredningens	  förslag	  är	  en	  central	  fråga	  för	  Civos	  sammanhang.	  Hur	  
kan	  vi	  samordna	  fortsatta	  samtal	  och	  yttranden?	  Karin	  nämner	  konsulten	  Jenny	  
Hjalmarsson.	  Resurs:	  Ett	  antal	  dagar	  under	  perioden.	  Tydlig	  uppdragsbeskrivning	  
behöver	  göras.	  
Beslut:	  Martin	  gör	  förslag	  till	  uppdragsbeskrivning	  och	  tillsammans	  med	  Karin	  
tillfrågar	  och	  samtalar	  med	  Jenny	  Hjalmarsson.	  Ann-‐Katrin	  biträder	  vid	  behov.	  Detta	  
görs	  skyndsamt.	  
	  
9	  PGF	  2016	  
Nästa	  möte	  är	  19	  april.	  	  
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10	  Årsmöte	  2016	  
Utskick:	  Utkast	  till	  årsberättelse.	  
	  
Årsberättelse.	  
Handlingar	  ska	  skickas	  ut	  25	  april.	  	  
Beslut:	  Alla	  kompletterar	  med	  synpunkter	  inkl	  den	  egna	  presentationen.	  Senast	  19	  
april.	  Martin	  slutför.	  
	  
Program	  9	  maj	  kl	  14-‐18.	  
Lokal	  bokad	  på	  Sensus	  möte.	  
Årsmötesförhandlingar.	  Samtal	  om	  civilutredningen.	  Konsulten	  introducerar	  
processen.	  Mingel	  17-‐18.	  
Beslut:	  Agneta	  samordnar	  den	  praktiska	  helheten	  och	  är	  värd	  inkl	  fika	  och	  
mingelmat.	  Martin	  skickar	  ut	  handlingarna.	  
	  
Årsmötesförhandlingar	  
Beslut:	  Martin	  ansvarar	  för	  att	  rekrytera	  ett	  mötespresidium.	  
	  
Stadgar	  
Beslut:	  Agneta	  mailar	  underlaget	  till	  Martin	  som	  gör	  klart	  i	  två	  versioner.	  
	  
Instruktion	  till	  Civos	  valberedning.	  
Beslut:	  Martin	  reviderar	  dokumentet	  så	  det	  blir	  klart.	  
	  
11	  	  Medlemsenkät	  2016	  
Utskick:	  Sammanställning	  av	  medlemsenkät	  2016	  
Martin	  går	  igenom	  enkätens	  fyra	  svar.	  Vi	  noterar	  uppskattning	  av	  Civos	  men	  att	  det	  
är	  svårt	  att	  dra	  generella	  slutsatser	  av	  så	  litet	  antal	  svar.	  
Beslut:	  Martin	  skriver	  tack	  till	  de	  fyra	  som	  svarat.	  
	  
12	  Antologi	  om	  folkrörelser	  
Utskick:	  Propå	  om	  boksamarbete	  
Beslut:	  Bordläggs.	  
	  
13	  	  Punkten	  fanns	  ej	  
	  
14	  Övriga	  frågor	  
	  
14a	  	  Verka	  för	  jämställdhet	  
Frågan	  hanns	  inte	  med.	  
Beslut:	  Karin	  skriver	  ner	  tankar	  som	  kan	  diskuteras	  i	  nästa	  möte.	  
	  
14b	  Input	  till	  MUCFs	  årsrapport	  
Frågan	  hanns	  inte	  med.	  
	  
14c	  	  Frågor	  från	  SIOS	  
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Frågan	  hanns	  inte	  med.	  
Beslut:	  Amadeu	  skriver	  mail	  som	  presenterar	  Sios	  frågor.	  
	  
15	  Nästa	  möte	  
Beslut:	  Ann-‐Katrin	  och	  Martin	  gör	  ett	  förslag	  till	  tidpunkter	  för	  styrelsemöten	  under	  
resten	  av	  2016.	  Förslaget	  diskuteras	  i	  det	  konstituerande	  möte	  som	  hålls	  i	  samband	  
med	  årsmötet.	  	  
	  
16	  Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutas.	  
	  
	  
	  
Björn	  Cedersjö	  
Sekreterare	  
	  
	  
	  
	  
Martin	  Björgell	   	   Amadeu	  Batel	  
Ordförande	   	   	   justeringsperson	  


