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	   	   	   PROTOKOLL	  
	   	   	   Styrelsen	   	   Nr	  3/10	  

	   	   	   Sammanträdesdatum	  

	   	   	   2010-‐09-‐29	  

	  

Dag:	   2010-‐09-‐29	  

Tid:	   20.00-‐20.30	  

Plats:	   Telefonsammanträde	  

Närvarande:	   Ulla	  Y	  Gustafsson,	  ordförande	  
	   Kurt	  Kvarnström,	  vice	  ordförande	  
	   Alf	  Svensson,	  kassör	  
	   Åke	  Forsberg	  
	   Birgitta	  Wichne	  

Ulla	  Norman,	  sekreterare	  
	  
Frånvarande:	   Adèle	  Bergentoft	  
	   Kenneth	  Lantz	  
	  
	  
	  
	  

1	   Öppnande	  
Ordföranden,	  Ulla	  Y	  Gustafsson,	  öppnade	  sammanträdet.	  Hon	  rapporterade	  att	  Adèle	  Bergentoft	  och	  
Kenneth	  Lantz	  lämnat	  förhinder.	  	  
	  

2	  	  	  	   Dagordning	  
Utsänt	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes.	  
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3	  	  	  	  	   Protokoll	  
3.1	  	  	  	  	   	  Styrelsen	  den	  26	  maj	  

Utsänt	  justerat	  protokoll	  från	  styrelsens	  sammanträde	  den	  26	  maj	  2010	  anmäldes	  och	  antecknades	  
till	  protokollet.	  

3.2	  	  	   AU	  den	  14	  september	  
Utsänt	  ojusterat	  protokoll	  från	  arbetsutskottets	  sammanträde	  den	  14	  september	  anmäldes	  och	  
antecknades	  till	  protokollet.	  

4	  	  	   Rapporter	  
4.1	   Ekonomi	  

Kassören	  kommenterade	  kort	  utsänd	  ekonomisk	  rapport.	  	  Rapporten	  antecknades	  till	  protokollet.	  

4.2 Medlems	  
Kassören	  rapporterade	  att	  59	  medlemmar	  har	  betalat	  in	  medlemsavgiften	  	  för	  2010.	  Av	  dessa	  är	  10	  
helt	  nya	  medlemmar,	  	  rekryterade	  från	  Finsamförbunden	  och	  NNS.	  Rapporten	  antecknades	  till	  
protokollet.	  

4.3 Finsamsamarbetet-NNS	  
Ulla	  Y	  Gustafsson	  hänvisade	  till	  rapportpunkten	  i	  det	  senaste	  AU	  protokollet.	  Kurt	  Kvarnström	  
lämnade	  en	  kompletterande	  rapport.	  Ekonomin	  är	  ansträngd	  och	  om	  Finsamsamarbetet	  ska	  ha	  
någon	  framtid	  behöver	  nätverket	  bilda	  någon	  slags	  förening	  samt	  börja	  ta	  ut	  någon	  form	  av	  
medlemsavgift.	  Ulla	  Y	  rapporterade	  att	  AU	  diskuterat	  att	  IFFK	  i	  förlängningen	  skulle	  kunna	  uppgå	  i	  
NNSoch	  det	  skulle	  då	  ge	  NNS	  behövlig	  stärkning	  av	  sin	  ekonomi	  	  och	  ge	  IFFK	  ett	  bra	  slut.	  Styrelsen	  
sade	  sig	  vara	  beredd	  att	  stödja	  det	  förslaget.	  Kurt	  Kvarnström	  och	  Alf	  Svensson	  fick	  det	  beskedet	  
med	  sig	  till	  nästa	  möte	  i	  Finsamsamarbetet-‐NNs	  som	  äger	  rum	  den	  19	  november.	  Styrelsen	  godkände	  
också	  för	  sin	  del	  beslutet	  i	  AU	  att	  bidra	  med	  25	  000	  kronor	  till	  arrangemanget	  den	  19	  november.	  	  	  

4.4 SPID-samarbetet	  
	  Utsänt	  förslag	  till	  seminarium	  den	  1	  december	  kommenterades	  av	  Alf	  Svensson	  Programmet	  
omfattar	  tre	  föreläsningar,	  av	  tre	  forskare	  från	  Linköpings	  Universitet,	  	  med	  inriktning	  på	  
arbetslivsinriktad	  rehabilitering.	  Det	  uppdrogs	  åt	  Alf	  Svensson	  att	  boka	  möteslokaler	  på	  ABF-‐huset.	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  stödja	  IFFKs	  medlemmar	  på	  samma	  sätt	  som	  vid	  föregående	  seminarium,	  så	  
att	  de	  får	  delta	  gratis	  samt	  får	  ett	  resebidrag.	  Alf	  Svensson	  fick	  i	  uppdrag	  att	  mejla	  till	  medlemmarna	  
och	  meddela	  detta	  samt	  att	  informera	  om	  detta	  på	  föreningens	  hemsida.	  

4.5 Övriga	  
Ulla	  Y	  Gustafsson	  rapporterade	  att	  den	  	  Medlemsinfo	  	  som	  skulle	  ges	  ut	  inför	  sommaren	  blivit	  
försenad	  p	  g	  a	  kassörens	  datorkrasch.	  Men	  att	  den	  kommit	  ut	  nu.	  

Ulla	  Y	  Gustafsson	  rapporterade	  vidare	  att	  AUs	  livesammanträde	  flyttats	  från	  den	  10	  till	  den	  4	  
november	  p	  g	  a	  att	  hon	  skulle	  in	  och	  operera	  sitt	  ena	  knä.	  
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5 	  	  	   Nästa	  styrelse	  
Nästa	  styrelse	  äger	  rum	  i	  anslutning	  till	  SPIDseminariet	  den	  1	  december	  med	  start	  klockan	  10.00.	  
Styrelsen	  beräknas	  pågå	  mellan	  klockan	  10.00-‐12.00	  och	  seminariet	  mellan	  klockan	  13.00-‐16.00.Vid	  
styrelsesammanträdet	  ska	  bl	  a	  verksamhetsplan	  och	  budget	  för	  2011	  tas	  .	  Vidare	  ska	  förberedelser	  
för	  årsmötet	  påbörjas.	  

6 	  	   Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  förelåg.	  

7 	  	   Avslutning	  
Ordföranden	  avslutade	  sammanträdet.	  

	  

Vid	  protokollet	  

Ulla	  Norman	  

Justeras	  

	  

Ulla	  Y	  Gustafsson	   	   	   Kurt	  Kvarnström	  
ordförande	  
	  

	  

	  

	  


