
 
 

Styrelsemöte 4-2019 
Protokoll 

Tid måndag 24 juni 2019 kl. 13-15 
Plats Sensus Möte, Klara Kyrkogata 1  
Närvarande Marie Welin, Charly Wassberg Borbos, Erik Lindesvärd, Kjell-Åke 

Waldner, Jakob Evertsson, Ragnar Smittberg, Emmi Kjälled, Lars Ohly 
 
Frånvarande - 
 
 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Samtliga närvarande presenterade sig själv utifrån dessa punkter. 

 Gör just nu 
 Erfarenheter inom den civila/ideella sektorn 
 Företagserfarenheter 
 Kan tänka mig arbeta med i CIVOS styrelse 

 
Det kan konstateras att styrelsen detta verksamhetsår utgörs av personer med 
blandade erfarenheter och kunskaper.  
 
Marie och Charly går kort igenom CIVOS bakgrund och lyfter även frågan om CIVOS 
nuvarande och framtida roll.  
 
Marie och Charly går även igenom och förklarar vad Partsgemensamt forum (PGF) är. 
CIVOS var med och startade PGF tillsammans med andra aktörer, däribland 
regeringskansliet I PGF diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället 
hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Det är 
en mötesplats där deltagarna får information och diskuterar de frågor som forumet 
valt att lyfta fram.  Civilsamhället har 20 platser varav CIVOS har fem av dessa 
platser. Det diskuteras huruvida CIVOS ska ha fem platser med tanke på att det varit 
fullt upp med att fylla dessa stolar. I samband med PGF håller CIVOS i förmöten, 
även för dem som inte ska på PGF. Det har dock främst varit de som ska på PGF som 
närvarat. De som deltagit på PGF har upplevt PGF som framgångsrikt och att 
deltagare både fått inblick och kunnat påverka. Det konstateras avslutningsvis att 
PGF varit uppskattat.  
 
 



CIVOS styrelse        4-2019 ärendelista                     2019-06-25 2

§ 2 Konstituering 
 
Ordförande för mötet 
Beslut: Marie Welin väljs till ordförande för mötet. 
 
Sekreterare för mötet 
Beslut: Emiel Kjälled väljs till sekreterare för mötet. 

 
Justeringsperson för mötet 
Beslut: Kjell-Åke Waldner väljs till justeringsperson för mötet. 
 
Ordförande för föreningen 
Beslut: Marie Welin väljs till CIVOS ordförande. 

 
Vice ordförande för föreningen 
Beslut: Lars Ohly väljs till CIVOS vice ordförande. 
 
Sekreterare för föreningen 
Beslut: Kjell-Åke Waldner väljs till CIVOS sekreterare. 
 
Kassör för föreningen 
Beslut: Eric Lindesvärd väljs till CIVOS kassör. 
 
Kommunikatör  
Detta är en ny post. Innehavaren ska sköta olika kanaler såsom Facebook, 
nyhetsbrev och liknande. Damijana lägger upp på hemsidan, men hon behöver få 
instruktioner om vad som ska läggas upp.  
Beslut: Ragnar Smittberg väljs till CIVOS kommunikatör. 
 

 
§ 3  Genomgång och godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemöten 2019-05-09. Marie går igenom föregående protokoll. 
Emmi kollar upp grafisk formgivare. Ber formgivaren om prisförslag som styrelsen 
kan ta ställning till. 
 
Beslut: Att lägga ovan nämnda protokoll till handlingarna. 
 
 
§ 4  Uppföljning protokoll från årsmötet 
Styrelsen gick igenom protokoll från årsmötet 2019-05-28. 
 
 
§ 5 Firmateckning och attesträtt 2018-06-04  
Beslut: Ordförande eller kassör attesterar enskilt belopp upp till 20 000 SEK, samt alla 
fakturor, löner och kostnader inom ramen för den löpande verksamheten. Belopp 
över 20 000 SEK attesteras av ordförande och kassör tillsammans. Ingen attesterar 
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sina egna fakturor, löner eller andra kostnader. Ordförandens kostnader attesteras 
av kassören och vice versa.  
 
Beslut: Organisationens firma tecknas av ordförande eller kassör eller av styrelsen i 
sin helhet. Vid beslut som gäller utgifter på mer än 20 000 SEK gäller att firman 
tecknas av ordförande och kassör i förening. Styrelsen kan besluta att någon ledamot 
enskilt ska få teckna organisationens firma i särskilda fall. Begräsningar i 
firmatecknarens rätt att företräda organisationen ska i sådana fall framgå av 
beslutet. 
 
Beslut: Ovanstående beslut i punkt 5 förklaras omedelbart justerade.  
 
 
§ 6 Föreningsadministration 
 
Tillgång till Dropbox 
Alla har fått tillgång till Dropbox. 
 
Adresslista styrelsen 
Marie uppdaterar adresslistan och sparar i Dropbox. 
 
Ekonomirapport 
Marie föredrar kortfattat det ekonomiska nuläget. 
 
Kommunikation och webbplats 
Ragnar ansvarar för att uppdatera hemsidan och lägga till nya styrelsen. Alla skickar 
bild och text till Ragnar senast 1 juli.  
 
Planering av styrelsens strategidag den 19/8 
Lokal: Sensus Tid: kl. 10-15.  

 
Styrelsen beslutar att under strategidagen fokusera på verksamhetsplanen och 
konkretisera den. Strategiplanen ska gås igenom.  

 
 
§ 7  Strategiska frågor 
Diskuteras på styrelsemötet den 19 augusti. 
 
 
§ 8  Verksamhetsfrågor 
Charly håller utkik under sommaren och håller oss uppdaterade om det dyker upp 
information om remissvar för demokratiutredningen.  
 
Eric delar rapport ”Pondus” i Dropbox.  
 
Förslag på arbetsordning till PGF 
Charly tittar på arbetsordningen och pratar med Anna.  
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De förmöten som CIVOS håller i finns noterade i arbetsordningen.  
 
 
§ 9 Mötesplanering hösten 2019 
1 oktober 
Tid: 13.00-15.00 
Lokal: Sensus Möte 
 
26 november  
Tid: 13.00-15.00 
Lokal: Sensus Möte 

  
14 januari 2020  
Tid: 13.00-15.00 
Lokal: Sensus Möte 
 
25 februari 2020  
Tid: 13.00-15.00 
Lokal: Sensus Möte 

 
2 april 2020  
Tid: 13.00-15.00  
Lokal: Sensus Möte 
  
6 maj  
Tid: 10.00-12.00 
Lokal: Sensus Möte 
 
Årsmöte 25 maj  
Tid: 13.00-16.00 
Lokal: Ej beslutat.  
 
 
§ 10 Mötet avslutas 
 
 
Emiel Kjälled 
Sekreterare 
 
Justerat av 
Kjell-Åke Waldner 


