
	  
	  

Styrelsemöte 6 
Tid	   	   Onsdag	  16	  december	  2015	  kl	  8,45-‐10,30	  
Plats	   	   Sveriges	  kristna	  råd,	  Ekumeniska	  centret,	  Alvik	  
Närvarande	  	   Martin	  Björgell,	  Björn	  Cedersjö,	  Amadeu	  Batel,	  Agneta	  Rolfhamre,	  

Jan	  Edén,	  Ann-‐Katrin	  Persson	  
Frånvarande	   Karin	  Svedberg	  
Adjungerad	   Raymond	  Svensson	  (§12)	  
	  
	  
	  
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:	  Jan	  utses	  till	  dagens	  justeringsperson.	  
	  
4	  Godkännande	  av	  dagordning	  
Utskick:	  Förslag	  till	  dagordning.	  
Tillägg	  under	  punkt	  8	  Remisser:	  8c	  Remisser	  om	  Lotterilagen.	  
Beslut:	  Dagordningen	  godkänns.	  
	  
5	  Godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  
Utskick:	  Protokoll	  från	  styrelsemöte	  5	  den	  14	  november	  2015.	  
Beslut:	  Protokollet	  godkänns.	  
	  
6	  Rapporter	  (ekonomi/verksamhet)	  
Ekonomi:	  	  Jan	  har	  enligt	  sitt	  uppdrag	  pratat	  med	  KFO.	  KFO	  sköter	  arbetet	  utan	  
kostnad	  för	  Civos.	  Jan	  delar	  ut	  resultatrapport	  och	  balansrapport.	  KFO	  önskar	  ett	  
möte	  med	  Civos	  ordförande.	  
Beslut:	  Vi	  är	  tacksamma	  för	  att	  KFO	  sköter	  arbetet.	  Jan	  initierar	  ett	  möte	  mellan	  
KFO	  och	  Martin.	  
	  
Webbplats/hemsida:	  Webbplatsen	  är	  uppdaterad	  av	  Martin.	  Sensus	  sköter	  
tekniken.	  Jan	  kommer	  att	  vara	  innehållslig	  redaktör.	  
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Beslut:	  Styrelsen	  uttrycker	  sin	  glädje	  och	  tacksamhet	  till	  Martin	  över	  den	  fina	  
webbplatsen.	  Martin	  skickar	  login-‐uppgifter	  till	  Jan.	  	  
Beslut:	  Styrelseprotokollen	  görs	  i	  fortsättningen	  som	  beslutsprotokoll	  som	  
publiceras	  på	  webbplatsen.	  Minnesanteckningar	  från	  styrelsens	  möten	  görs	  av	  
sekreteraren	  men	  är	  internt	  arbetsmaterial.	  
	  
Referensgruppen	  för	  forskningsanslag:	  Ann-‐Katrin	  rapporterar	  att	  gruppen	  
fattat	  beslut	  om	  vilka	  som	  ska	  vilka	  som	  ska	  få	  anslag	  för	  2016.	  	  
MUCF	  håller	  på	  att	  bygga	  upp	  en	  webbplats	  för	  forskning	  och	  kunskap	  om	  
civilsamhället.	  Hur	  den	  ska	  se	  ut	  diskuteras	  i	  gruppen.	  	  
	  
7	  Beslutsuppföljning	  
Utskick:	  Beslutsuppföljning	  2015,	  uppdaterad	  efter	  styrelsemöte	  5.	  
Beslut:	  Vi	  avför	  punkterna	  S2/6	  (Utvärdering	  PGF),	  S2/9	  (Årsplan	  för	  möten	  
2015-‐2016),	  S3/9b	  (Medlemsdefinitioner),	  S4/6	  (PGF),	  S4/8	  
(Forskningspropositionen),	  S4/10	  (Samarbete	  Ideell	  arena),	  S4/13	  (Skrivelse	  
till	  civilsamhällesutredningen),	  S5/6	  (Ekonomi	  och	  hemsida),	  S5/9a	  
(Proposition	  medlemsavgift),	  S5/11	  (Utvärdering	  PGF),	  S5/14	  (ISTR-‐
konferens).	  
	  	  	  
8	  Remisser	  
8a	  	  Brev	  till	  utredningen	  om	  Ett	  stärkt	  och	  självständigt	  civilsamhälle	  
Utskick:	  Förslag	  till	  skrivelse	  till	  utredningen	  om	  Civilsamhället.	  
Diskuteras	  under	  punkt	  12	  nedan.	  
	  
8b	  Medieutredningen	  	  	  
Utskick:	  Förslag	  till	  brev	  till	  utredningen	  (Ku	  2015:01).	  
Beslut:	  Civos	  ställer	  sig	  bakom	  förslaget.	  Martin	  sänder	  in	  det.	  
	  
8c	  	  Översyn	  för	  lotterilagen	  
Utskick:	  Förslag	  till	  remiss	  till	  Ds	  2015:46	  Tydligare	  tillståndsgivning	  i	  
lotterilagen	  och	  SOU	  2015:34	  Ett	  effektivare	  främjandeförbud	  i	  lotterilagen.	  
Vi	  gör	  några	  förändringar	  i	  förslagen.	  	  
Beslut:	  Civos	  ställer	  sig	  bakom	  de	  reviderade	  förslagen.	  Martin	  sänder	  in	  dem.	  
	  
9	  PGF	  2016	  
Den	  9	  februari	  hålls	  första	  mötet	  i	  PGF	  då	  årets	  verksamhet	  planeras.	  	  
Beslut:	  Civos	  representeras	  i	  mötet	  9	  februari	  av	  Martin,	  Ann-‐Katrin,	  Agneta,	  Jan	  
och	  en	  person	  till.	  Martin	  kollar	  med	  Röda	  Korset	  eller	  Ax.	  
Beslut:	  Civos	  nominerar	  Ann-‐Katrin	  som	  vice	  ordförande.	  Martin	  verkställer.	  
Beslut:	  Vi	  försöker	  få	  in	  representanter	  för	  Civos	  i	  de	  fyra	  arbetsgrupperna.	  
	  
10	  Årsmöte	  2016	  
Utskick:	  Förslag	  till	  reviderade	  stadgar.	  Propositioner	  om	  medlemsavgift	  och	  
instruktion	  till	  valberedning.	  
Beslut:	  Amadeu	  ger	  förslag	  till	  medlemskriterier.	  
Beslut:	  Övriga	  frågor	  bordläggs.	  
	  
11	  	  Civos	  akademi	  –	  Ideell	  arena.	  
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Beslut:	  Bordläggs.	  
	  
12	  Utredningen	  om	  Ett	  stärkt	  och	  självständigt	  civilsamhälle	  
Raymond	  välkomnas.	  	  
Beslut:	  Raymond	  formulerar	  ett	  skriftligt	  yttrande	  från	  Civos	  till	  utredningen.	  
Fokus	  är	  långsiktiga	  förutsättningar	  för	  civilsamhället	  där	  hållbar	  ekonomi	  är	  en	  
del.	  Den	  skrivelse	  som	  finns	  som	  förslag	  i	  8a	  skickas	  inte	  in.	  
Beslut:	  Civos	  inbjuder	  till	  medlemsmöte	  i	  anslutning	  till	  att	  utredningen	  
publicerats.	  Ger	  plats	  för	  samråd	  om	  hur	  vi	  kan	  reagera	  och	  samverka.	  Beslut	  om	  
datum	  fattas	  i	  nästa	  styrelsemöte.	  
	  
13	  Studie/uppföljning	  PGF	  
Utskick:	  Förslag	  till	  forskningsbaserad	  studie	  av	  PGF	  
Beslut:	  Bordläggs.	  
	  
14	  Övriga	  frågor	  
14a	  Nordiska	  ministerrådet	  
Utskick:	  Strategi	  för	  Nordiska	  ministerrådets	  samverkan	  med	  civilsamhället	  
Beslut:	  Bordläggs.	  Agneta	  förbereder	  underlag	  till	  nästa	  möte.	  
14b	  	  Civos	  relation	  till	  andra	  civilsamhällesaktörer	  
Beslut:	  Bordläggs.	  
	  
15	  Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  är	  planerat	  till	  20	  januari	  2016	  kl	  8,30-‐10,30	  hos	  KFO.	  
	  
16	  Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Björn	  Cedersjö	  
sekreterare	  
	  
	  
Justerat	  av	  
	  
	  
Martin	  Björgell	   	   	   Jan	  Edén 


