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Protokoll fört vid årsmöte – Föreningen Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) 2019-03-26 kl. 16.30-17.30, City Confe-
rence Center i Stockholm 
 
Protokoll 2 av 2 

§1 Mötets öppnande 
NNS ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 2018 var ett händelserikt år. M. Svensson berättade om 
styrelsens arbete under verksamhetsåret 2018 och målet att arbeta när-
mare förbunden. 
 
Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att genom utökat samarbete för-
bättra upptäckt av våld i nära relationer. Samordningsförbunden är en bra 
struktur att pröva denna utökade samverkan. Anita Kruse, Socialstyrelsen, 
har av NNS fått i uppdrag att under våren 2019 förbereda pilotprojektet 
”Våld i nära relationer”. A Kruse medverkade vid NNS årsmöte. 
§2 Fastställande av röstlängd 
Varje medlemsförbund har en röst.  
Röstlängden fastställdes. 33 medlemsrepresentanter var närvarande på 
mötet, som totalt besöktes av cirka 60 personer. 
§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Kristina Svensson, Borlänge Samordningsförbund föreslogs till ordförande 
för årsmötet. 
Micaela Magnusson, Samordningsförbundet i Södertälje föreslogs till sekre-
terare för årsmötet. 
Beslut: Årsmötet beslutade att välja Kristina Svensson till ordförande och 
Micaela Magnusson till sekreterare för årsmötet. 
§4 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Björn Johansson, Samordningsförbundet Samspelet och Irene Homman, 
Nedansiljans Samordningsförbund, föreslogs till protokolljusterare.  
Karin Blomstrand, Samordningsförbundet Väst och Hans Skimmermo, 
Härnösand-Timrå Samordningsförbund föreslogs till rösträknare. 
Beslut: Årsmötet beslutade att välja Björn Johansson, Samordningsför-
bundet Samspelet och Irene Homman, Nedansiljans Samordningsförbund 
till protokolljusterare. Vidare beslutade årsmötet att välja Karin Blomstrand, 
Samordningsförbundet Väst och Hans Skimmermo, Härnösand-Timrå 
Samordningsförbund till rösträknare för årsmötet. 
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§5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
Mötet har utlysts genom utsänd kallelse den 10 januari och handlingar sän-
des ut den 12 mars i enlighet med stadgarna. Vidare publicerades kallelse 
och handlingar på NNS webbsida i samband med utskick.  
Beslut: Mötets utlysning godkändes. 
§6 Fastställande av föredragningslista 
Årsmötet godkände och fastställde förslag till föredragningslista efter juste-
ring av §15 och §16. 
§7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 

2017 
Ordförande för årsmötet gick igenom verksamhetsberättelsen 2018. Syn-
punkt framfördes gällande punkt 7 och partibeteckning. Partitillhörighet an-
sågs sakna betydelse för ledamot i förbunds styrelse och borde därmed 
utelämnas. 
Beslut: Årsmötet beslutade fastställa NNS:s verksamhetsberättelse inklu-
sive ekonomisk berättelse avseende 2018.  
§8 Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2018 redovisades av Kris-
ter Göransson, revisor. Revisorerna tillstyrker att årsmötet godkänner verk-
samhetsberättelse 2018 samt tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
under verksamhetsåret. 
Årsmötet tog del av revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2018.  
Krister Göransson lämnar sitt revisorsåtagande i NNS i och med Årsmötet 
och vill därmed göra medskicket att NNS bör ha godkänd revisor. 
Beslut: Årsmötet godkänner revisorernas berättelse och den läggs till 
handlingarna. 
§9 Beslut med anledning av föreningens över- eller un-

derskott under det gångna året 
Föreningens överskott på 184 784 kronor föreslogs balanseras i ny räkning, 
vilket årsmötet godkände. 
Beslut: Årsmötet beslutade att föreningens överskott på 184 784 kronor 
balanseras i ny räkning. 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet under 
verksamhetsåret 2018. 
Beslut: Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2018. 
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§11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens för-
slag 

Södra Dalarna har inkommit med motion som föreslår ”Att NNS verkar för 
att återföra politisk samordning till den finansiella samordningen igen”.  

Årsmötet har tagit del av motionen. 
Jonas Wells, förbundschef Södra Dalarna, föredrog motionen. 
Styrelsen, som har behandlat motionen, föreslog årsmötet att bifalla mot-
ionen.  
Beslut: Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 
§12 Reviderade stadgar  
Anne-Marie Larsson föredrog arbetet med reviderade stadgar, anpassning-
ar har gjorts utifrån yrkanden som inkommit. 
Årsmötet har tagit del av reviderade stadgar inklusive genomförda ändring-
ar.  
Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa reviderade stadgar.  
Årsmötet beslutade att förklara protokollet under denna punkt omedelbart 
justerat. 
§13 Beslut om ersättningar till styrelseledamöter 
Årsmötet 2012 beslutade att alla styrelsens ersättningar skulle utgå från 
riksdagsledamöternas månadsarvode (som då var 57.000 kr). Beslutet in-
nebär ett månadsarvode på fem procent till arbetsutskottet (lika till alla). 
Dagarvode utgår i form av hel- eller halvdagsersättning. Heldagssamman-
träde pågår mer än fyra timmar – övriga sammanträden räknas som halv-
dag. Dagarvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer samt av 
styrelsen tillsatta grupper utgår med två procent av grundbeloppet per 
sammanträdes-/förrättningsdag. Höjning sker vid samma tidpunkt som ar-
vodesjusteringen sker för riksdagsledamöterna. 
Valberedningen föreslog oförändrade ersättningar till styrelseledamöter. 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
§14 Beslut om styrelsens storlek 
Valberedningen föreslog att styrelsen består oförändrat av 11 ledamöter.  
Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
§15 Val av ledamöter i styrelsen 
Valberedningens ledamot Carin Runeson redogjorde för valberedningens 
arbete.  
Valberedningen föreslog: 
Irma Görtz, Östra Östergötland (omval 2 år) 
Anne-Marie Larsson Södertälje (omval 2 år) 
Kenneth Andersson, Skellefteå-Norsjö (omval 2 år) 
Christine Persson, Jämtlands län (nyval 2 år) 
Angela Fasth, Insjöriket (nyval 2 år)  
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Jonas Erlandsson, Kalmar län, (fyllnadsval för Anders Andersson 1 år) 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
§16 Val av vice ordförande och kassör 
Valberedningen föreslog omval för Anne-Marie Larsson, Södertälje, vice 
ordförande på två år och nyval för Kenneth Andersson, Skellefteå-Norsjö, 
som kassör på två år. 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
§17 Val av revisor 
Valberedningen föreslog, som fyllnadsval för Krister Göransson, Ivan Eriks-
son från Västerbergslagen till revisor på ett år och nyval för Anna Strand på 
två år. 
Medskick från valberedningen att nominera revisorer inför kommande års-
möte. 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
§18 Val av ledamöter i valberedning, val av sammankal-

lande 
Carin Runeson, Västerbergsslagens Samordningsförbund och Ingrid Jer-
neborg Glimne, Samordningsförbundet RAR i Sörmland föreslogs utgöra 
valberedning till nästa årsmöte.  
Carin Runeson tackade nej till fortsatt uppdrag. Carin R lämnar synpunkter 
på att styrelsen inte har tillsatt en tredje ledamot i valberedningen. Carin R 
tackar för sig. 
Styrelsen tar till sig synpunkter. Styrelsen har försökt men inte lyckats.  
NNS styrelse föreslår Ingrid Jerneborg Glimne som sammankallande i val-
beredningen. Vidare föreslås Karin Näsmark, Jämtlands län, och Eva Pil-
krabb, Skåne nordost, ingå i valberedningen 
Beslut: Årsmötet beslutade att utse Ingrid Jerneborg Glimne, Karin Näs-
mark och Eva Pilkrabb till valberedning, med Ingrid J G som sammankal-
lande, till nästa årsmöte. 
§19 Övriga frågor 
NNS tackar genom Marie Svensson avgående styrelseledamöter för deras 
insatser. Daniel Filipsson och Anders Andersson fanns inte på plats att 
motta sina gåvor. Jonny Springe tackades för sitt arbete och engagemang 
som kassör och ledamot i styrelsens arbetsutskott. Jonny S tackade för sig 
och önskade nytillträdd kassör lycka till. 
Carin Runesson tackades för sitt engagemang och arbete som sammankal-
lande i valberedningen. Revisorerna Krister Göransson och Adele Bergen-
toft tackades för sitt arbete. Presidiet tackades för sin insats under årsmö-
tet. 
§20 Avslutning 
Årsmötespresidiet tackade för förtroendet, önskade nya styrelsen lycka till 
och förklarade därefter mötet avslutat. 
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