Verksamhetsberättelse 2017

”En stark röst för ett självständigt
civilsamhälle!”

Verksamhetsberättelse 2017
Civos – Civilsamhällets organisationer i
samverkan

Civos medlemmar under 2017: 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 ,TRIS (Tjejers rätt i samhället) och Verdandi.
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Verksamhetsberättelse 2017
Civos verksamhetsplan 2017-2018
Verksamhetsplanen är strukturerad enligt tre tematiska fokusområden:
• En samlad röst,
• En stark röst,
• En självständig röst
Styrelsen har arbetat utifrån den strategiska planen 2015-2020 samt
utifrån Civos verksamhetsplan 2017-2018, vilken följer enligt samma
områden som ovan.

En samlad röst
Fokus 2017-2018:
1. ”Vi samlar det civila samhället i Partsgemensamt forum (PGF)”
•

Styrelsen har under året genomfört samtliga aktiviteter i
verksamhetsplanen under fokusområdet.

Partsgemensamt forum
Civos har fortsatt att bjuda in till öppna förmöten inför Partsgemensamt
forum (PGF) under 2017. 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 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
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med årets första möte 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 Hans Paulson ingick som
representant för Civos.
2. ”Vi utvecklar vår interna kommunikation och dialog”.
•

Styrelsen har under året genomfört samtliga aktiviteter i
verksamhetsplanen under fokusområdet.

Medlemsdialog och medlemmar
Civos har under verksamhetsåret välkomnat Verdandi som ny medlem.
Under 2017 har ett medlemsmöte arrangerats.
På Civos hemsida har löpande styrelsens protokoll publicerats, jämte övrigt
opinionsarbete, inbjudningar och nyheter. Under året har nyhetsbrev till
medlemsorganisationerna skickats ut, utöver de kallelser och inbjudningar
som når ännu bredare med fokus på PGF.

En stark röst
Fokus 2017-2018:
1. Vi stärker kompetensen hos våra medlemsorganisationer”.
•

Styrelsen har inte genomfört den idé som fanns till aktivitet kring
att starta en utbildnings- eller seminarieserie om påverkansarbete.
Styrelsen har inte heller startat något nätverk för opinionsbildare.
Dock finns det artiklar med tips om remiss-skrivning på hemsidan
enligt versamhetsplanen.

2. ”Vi driver debatt och tar tydlig ställning”.
•

Styrelsen har genomfört samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen
under fokusområdet. (stämmer inte enligt BjC, bör utgå)

Civos Remissvar och övrigt opinionsarbete
Civos har under året svarat på flera remisser och lyft fram frågor som kan
påverka Civos medlemsorganisationers villkor och förutsättningar i en
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positiv riktning. Vi har också fortsatt lyfta faktorer som idag begränsar,
hindrar och påverkar civilsamhället negativt, med syfte att få till stånd en
förändring.
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) 2017 om
EURO 2020-strategin
• Skrivelse (remissvar) till Arbetsmarknadsdepartementet angående
nya regler för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2016:47)
• Skrivelse (remissvar) till Näringsdepartementet angående
Boverkets byggregler och Plan- och Bygglagen (Dir. 2017:22).
Civos har under året deltagit vid flera möten hos våra
medlemsorganisationer samt med kommuner, myndigheter och politik.
3. ”Vi sprider kunskap om civilsamhällets förutsättningar”
•

Styrelsen har inte påbörjat arbetet med framtagande av en bok om
civilsamhällets roll för samhällsutvecklingen som fanns med som
idé i verksamhetsplanen.

En självständig röst
Fokus 2017-2018:
1. ”Vi är modiga och progressiva”
•

Styrelsen har inte tagit fram ett nytt fördjupat idéprogram, men
däremot genomfört översynen av organisationens
ekonomihantering.
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