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Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande dagordning.

§2

Val av justerare

Till justerare för dagens möte utsågs Marie Lundman-Völker.

§3

Namnändring av Samordningsförbundet och beslut om
ledamöter

Sammanfattning om ärendet

Den 1 januari 2022 började den nya förbundsordningen gälla. Det nya namnet på förbundet
enligt antagen förbundsordning ska vara Samordningsförbundet Samsund.
Kommunfullmäktige i Upplands-Bro har utsett Martin Normark som ledamot till
förbundsstyrelsen och Kerstin Ahlin som ersättare.

Styrelsen beslutar att
utse Martin Normark som ledamot och Kerstin Ahlin som ersättare.
förbundets namn ska vara Samordningsförbundet Samsund.
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Presentation av Samsund 2022

Förbundschefen presenterade innehållet i förbundets verksamhetsplan för 2022 tillsammans
med en kort information om de insatser som förbundet driver.

Styrelsen beslutar att informationen läggs till handlingarna.

§5

Information om kommande ESF utlysning

Sammanfattning av ärendet

Förbundscheferna i länet föreslår ett fortsatt samarbete i nytt ESF-projekt. Ett projekt i tre
delar, en riktad till unga under 30 år, en del för hela målgruppen samt en del i form av
kompetensutveckling
Förslaget kommer att beredas och diskuteras i nära dialog med samordningsförbundens
parter. Målbilden är vara klar med en gemensam ansökan till ESF+ när utlysningen kommer
innan sommaren.

Styrelsen beslutar att
ge förbundschefen i uppdrag att fortsätta dialogen med övriga förbund och
arbeta fram underlag till en ansökan för beslut på senare styrelsemöte.
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Nomineringar till styrelsen för NNS

Styrelsen beslutar att inte lämma en nominering till NNS styrelse detta år.

§7

Finsamkonferens 5-6 april 2022

Konferensen kommer genomföras digitalt. Så snart programmet kommer kan styrelse och
beredningsgrupp anmäla sig.
Deltagandet ska efterföljas av en redogörelse av vad vilka lärdomar, insikter eller inspiration
respektive deltagare tog med sig från konferensen.
Styrelsen beslutar
att kansliet bekostar konferenskostnaden för styrelsen och beredningsgruppen.
att det utgår arvode för deltagande från styrelsen.
att varje deltagare ska lämna en redogörelse efter konferensen.

§8

Attestordning, firmatecknare och delegationsordning

Styrelsen beslutar att
anta Attestordning, firmatecknare och delegationsordning.
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Grafisk profil, logotyp och hemsida

Den nya grafiska profilen presenterades av Emil Eriksson via en film som berättade hur
profilen tagits fram och bakgrunden till färgval och former.
Styrelsen beslutar att
kansliet får i uppdrag att färdigställa den grafiska profilen så att den och
hemsidan kan lanseras under våren.

§ 10

Meddelanden

a) Järfälla kommun har visat intresse för att ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Samsund.
Förbundschef får uppdrag att fråga Ekerö och Solna stad om att är de intresserade av ansöka
samtidigt med Järfälla för att undvika att förbundet ska behöva hantera utvidgning i flera år då
det bland annat betyder att förbundsordningen behöver beslutas om hos alla medlemmar på
nytt.
b) Marie Lundman-Völker frågar vad förbundsordningen reglerar gällande förlorad
arbetsinkomst vid heldagsevenemang.
Förbundschef ber att få återkomma med information till styrelsen.
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 11

Mötet avslutas

Ordförande tackade för mötet som avslutades.
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