
 
 

Styrelsemöte 8-2018 
Protokoll 

Tid torsdag 25 oktober kl 16-18 
Plats Sios, Bellmansgatan 15, 1 tr 
Närvarande Björn Cedersjö (i slutet), Bojan Brstina, Anna Rydborg (via telefon), 

Marie Welin, Charly Wassberg Borbos, Kerstin Källander, Ann-Katrin 
Persson 

Frånvarande  
 

 
 
1  Mötets öppnande 
Ordförande Ann-Katrin öppnar mötet. Dagordningen godkändes. 
 
2  Genomgång och godkännande av föregående protokoll 
Protokollet gicks igenom och de flesta punkter kommer tillbaka på dagens möte. 
Beslut: Protokollet godkänns. 
 
3  Genomgång av planering för styrelsens arbete (förslag från ordf och v ordf) 
Ordförande föreslår att hela styrelsen gör denna planering tillsammans med en riktig 
genomgång av verksamhetsplan, styrelseledamöternas kompetenser och 
intresseområden. 
Beslut: Måndagen den 14 januari kl 13-20 jobbar vi vidare med detta. 
 
4 Föreningsadministration 
Ekonomirapport – sedan sist har en faktura till MUCF på 30 tkr skickats. Alla 13 
medlemmar har betalat sin medlemsavgift. 
 
Kommunikation – Anna har träffat Damijana och hon är förberedd på att skicka ut 
medlemsbrev med förmöte, PGF, demokrativillkoren, Forum-konferensen och info 
om att styrelsen bjuder in till samtal. Vi diskuterade att använda den långa lista 
genom mailshimp och lägga med information om en fråga om mottagaren inte vill ha 
nyhetsbrevet i fortsättningen.  
Beslut: Anna ansvarar för att nyhetsbrevet går ut och Bojan återkommer med förslag 
på en enkel GDPR-text. 
 
Kontaktpersoner i medlemsorganisationerna – Hemsidan är uppdaterad med 
aktuella medlemmar och Charly uppdaterar excellistan. 
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Medlemsrekrytering – potential finns gm nya överenskommelsen, men det behöver 
tydliggöras. Förslag att försöka få med idrott och fackförbund. 
Beslut: vi fokuserar på detta på styrelsens möte den 14 januari 
 
5  Verksamhetsfrågor 
Medlemsmöte: Civos bjuder in till möte med fokus på demokratiutredningen den 4 
december kl 13-16.30.  
Beslut: Anna ansvarar inbjudan 
Forumkonferensen 28 nov rullar på enligt plan. Fler deltagande 
organisationsföreträdare efterlyses. 
MUCFs rapport om civilsamhället Bojan och Marie var hos MUCF på möte och 
bidrog med synpunkter till enkäten. 
Överenskommelsen Viktigt att Civos är med i Överenskommelsen och att Ann-Katrin 
representerar Civos där. Överenskommelsen sköter administration av PGF med 
samma upplägg som tidigare på ett bra sätt. Diskussion om Civos önskemål om 
frågor att ta med i Överenskommelsen.  
Förslag: 

• EU-projekts övermäktiga administration 

• Bejakar dialogforum 

• Följa upp civilsamhällespolitiken 
Ann-Katrin meddelade att det nya namnet blir Nationellt organ för dialog och 
samråd mellan regeringen och det civila samhället (förkortat NOD). 
 
6 Partsgemensamt forum  
Möte 7 november med tema: Civilsamhällets särart och konkurrens och 
konsumenträtten. Civos representeras av Björn, Bojan, Anna, Marie och Ann-Katrin. 
Ingen har anmält sig via info-mailadressen. 
Förmötet  – Marie och Björn håller i detta 
Beslut: Björn kontaktar Lina för att få kallelsen till PGF. Björn ansvarar för att 
Damijana får info för utskick ang förmötet. Björn och Marie planerar sedan förmötet 
tillsammans. 
Urvalskommittén – Björn informerade om att Civos behåller sina 5 platser. 
 
7  Mötesplanering hösten 2018 
Nästa möte 3 december kl 15-17, Ekumeniska centret Alvik 
Arbetsmöte 14 januari kl 13-20 
 
8 Övriga frågor 
Anna meddelade att hon haft kontakt med person som varit engagerad inom FRII. 
Intresse finns eventuellt för medlemskap i Civos. 
Beslut: Anna kontaktar personen och följer upp. 
 
9 Mötet avslutas 
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Marie Welin   Ann-Katrin Persson 
Sekreterare   justeringsperson 


