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	   	   	   PROTOKOLL	  
	   	   	   Årsmötet	  

	   	   	   Sammanträdesdatum	  

	   	   	   2011-‐05-‐14	  

	  

Tid:	   10.00-‐11.45	  

Plats:	   Cefalushuset	  i	  Riksdagen	  

Närvarande:	   15	  medlemmar	  enligt	  förteckning	  
	  
	   	  

1 Öppnande	  
IFFKs	  	  ordförande,	  Ulla	  Y	  Gustafsson,	  hälsade	  välkommen	  till	  föreningens	  andra	  årsmöte.	  Hon	  
rapporterade	  att	  föreningen	  under	  de	  gångna	  åren	  mest	  ägnat	  sig	  åt	  samarbetet	  med	  NNS,	  det	  
nationella	  nätverket	  för	  samordningsförbunden,	  som	  föreningen	  stöttat	  med	  runt	  250	  000	  kronor	  /år	  
samt	  åt	  samarbetet	  med	  SPID-‐nätverket,	  som	  föreningen	  stöttat	  med	  runt	  15	  000	  kronor/år.	  Två	  
företrädare	  för	  IFFK	  har	  dessutom	  deltagit	  i	  forskarseminarierna	  i	  Umeå	  under	  2009	  och	  2010.	  Men	  i	  
år	  fick	  ingen	  från	  IFFK	  vara	  med.	  
	  
Därefter	  följde	  en	  presentationsrunda.,	  där	  deltagarna	  i	  årsmötet	  gav	  en	  kort	  presentation	  av	  sig	  
själva.	  

2 Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet	  
Sven	  Malm	  valdes	  till	  ordförande	  och	  Ulla	  Norman	  till	  sekreterare	  för	  årsmötet.	  

3 Val	  av	  protokolljusterare	  och	  rösträknare	  
Kjell-‐Arne	  Kruse	  och	  Gun	  Bexell	  valdes	  till	  protokolljusterare	  och	  rösträknare.	  

4 Upprättande	  och	  godkännande	  av	  röstlängd	  
Ulla	  Y	  Gustafsson	  anmälde	  att	  14	  personer	  fanns	  antecknade	  på	  närvarolistan	  och	  att	  en	  15:e	  person	  
var	  på	  ingående.	  Samtliga	  medlemmar.	  Årsmötet	  fastställde	  röstlängden.	  Bilaga	  1	  
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5 Fastställande	  av	  föredragningslista	  
Förslag	  till	  föredragningslista	  fastställdes.	  Bilaga	  2	  

6 Fråga	  om	  mötet	  utlysts	  i	  behörig	  ordning	  
Ulla	  Y	  Gustafsson	  informerade	  om	  att	  en	  första	  kallelse	  till	  årsmötet	  skickats	  ut	  i	  december	  2010.	  
Ombuden	  konstaterade	  att	  årsmötet	  utlysts	  i	  behörig	  ordning.	  

Den	  valde	  mötesordföranden	  övertog	  ledningen	  av	  årsmötet.	  Han	  tackade	  för	  förtroendet	  att	  få	  
leda	  årsmötet.	  

7 Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  och	  ekonomiska	  
berättelse	  för	  de	  gångna	  åren	  2009	  och	  2010	  

7.1 Verksamhetsberättelse	  för	  2009	  
Mötesordföranden	  föredrog	  verksamhetsberättelsen	  för	  2009	  rubrikvis	  och	  lämnade	  därefter	  ordet	  
fritt.	  Ingen	  begärde	  ordet.	  Årsmötet	  lade	  verksamhetsberättelsen	  med	  godkännande	  till	  
handlingarna.	  Bilaga	  4	  

7.2 Ekonomisk	  berättelse	  för	  2009	  
Mötesordföranden	  föredrog	  därefter	  den	  ekonomiska	  berättelsen	  för	  2009	  rubrikvis.	  Ordet	  
lämnades	  fritt.	  Ingen	  begärde	  ordet.	  Årsmötet	  lade	  den	  ekonomiska	  berättelsen	  med	  godkännande	  
till	  handlingarna.	  Bilaga	  4	  

7.3 Verksamhetsberättelse	  för	  2010	  
Mötesordföranden	  föredrog	  verksamhetsberättelsen	  för	  2010	  rubrikvis	  och	  lämnade	  därefter	  ordet	  
fritt.	  Ingen	  begärde	  ordet.	  Årsmötet	  lade	  verksamhetsberättelsen	  med	  godkännande	  till	  
handlingarna.	  Bilaga	  5	  

7.4 Ekonomisk	  berättelse	  för	  2010	  
Mötesordföranden	  föredrog	  därefter	  den	  ekonomiska	  berättelsen	  för	  2010	  rubrikvis.	  Ordet	  
lämnades	  fritt.	  Ingen	  begärde	  ordet.	  Årsmötet	  lade	  den	  ekonomiska	  berättelsen	  med	  godkännande	  
till	  handlingarna.	  Bilaga	  5	  

8 Revisorernas	  berättelser	  för	  2009	  och	  2010	  

8.1 Revisorernas	  berättelse	  för	  2009	  
Revisorn	  Urban	  Ryadal	  läste	  upp	  revisionsberättelsen	  för	  2009.	  Ordet	  lämnades	  fritt.	  Ingen	  begärde	  
ordet.	  Årsmötet	  lade	  revisionsberättelsen	  till	  handlingarna.	  Bilaga	  4	  

8.2 Revisorernas	  berättelse	  för	  2010	  
Revisorn	  Lars	  Westerholm	  läste	  upp	  revisionsberättelsen	  för	  2010.	  Ordet	  lämnades	  fritt.	  Ingen	  
begärde	  ordet.	  Årsmötet	  lade	  revisionsberättelsen	  till	  handlingarna.	  Bilaga	  5	  
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9 Fastställande	  av	  årsredovisningen	  för	  de	  gångna	  
verksamhetsåren	  2009	  och	  2010	  

Årsmötet	  fastställde	  årsredovisningen	  för	  de	  gångna	  verksamhetsåren	  2009	  och	  2010.	  	  

10 Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
Årsmötet	  beslutade	  enligt	  revisorernas	  förslag	  att	  bevilja	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  de	  gångna	  åren	  
2009	  och	  2010.	  

11 Beslut	  i	  anledning	  av	  föreningens	  vinst	  eller	  förlust	  
enligt	  balansräkningen	  under	  vart	  och	  ett	  av	  de	  gångna	  
verksamhetsåren	  2009	  och	  2010	  

Årsmötet	  beslutade	  att	  föreningens	  förlust	  enligt	  balansräkningen	  under	  vart	  och	  ett	  av	  de	  gångna	  
verksamhetsåren	  2009	  och	  2010	  skulle	  överföras	  i	  ny	  räkning.	  

12 Fastställande	  av	  medlemsavgiftens	  storlek	  under	  de	  
kommande	  åren	  

Ulla	  y	  Gustafsson	  föredrog	  styrelsens	  förslag,	  som	  innebär	  oförändrat	  200	  kr	  i	  medlemsavgift	  för	  
varder	  a	  året	  2012	  och	  2013.	  Ordet	  lämnades	  fritt.	  Ingen	  begärde	  ordet.	  Årsmötet	  beslutade	  att	  
fastställa	  medlemsavgiften	  till	  200	  kr	  för	  vardera	  av	  åren	  2012	  och	  2013.	  

13 Fastställande	  av	  ersättning	  till	  styrelse	  och	  revisorer	  
Ingemar	  Nilsson,	  sammankallande	  i	  valberedningen,	  föreslog	  att	  ordförande	  och	  kassör	  skulle	  få	  
oförändrat	  arvode	  d	  v	  s	  2	  000	  kr	  vardera	  per	  månad.	  I	  övrigt	  ersätts	  resor,	  traktamenten	  och	  i	  
förekommande	  fall	  förlorad	  arbetsförtjänst.	  Inga	  sammanträdesersättningar	  betalas	  ut.	  Vid	  behov	  får	  
styrelsen	  i	  uppdrag	  att	  besluta	  om	  tillfälliga	  arvoderingar.	  Årsmötet	  beslutade	  enligt	  förslaget.	  

14 Redovisning	  av	  kommande	  års	  budget	  
Kassören	  redogjorde	  för	  den	  budget	  som	  styrelsen	  fastställt	  vid	  sitt	  decembersammanträde	  2010.	  
Årsmötet	  ställde	  sig	  bakom	  den	  fastställda	  budgeten.	  Bilaga	  6	  

15 Redovisning	  av	  kommande	  års	  verksamhetsplan	  
Ulla	  Y	  Gustafsson	  redogjorde	  för	  den	  verksamhetsplan	  som	  styrelsen	  fastställt	  vid	  sitt	  
decembersammanträde	  2010.	  Årsmötet	  ställde	  sig	  bakom	  skrivningarna	  i	  verksamhetsplanen.	  	  	  	  
Bilaga	  7	  

16 Behandling	  av	  inkomna	  motioner	  
Inga	  motioner	  hade	  kommit	  in.	  
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17 Avsiktsförklaring	  om	  samgående	  med	  NNS	  
Kurt	  Kvarnström	  rapporterade	  om	  det	  samarbete	  IFFK	  inlett	  med	  NNS	  om	  ett	  ev	  samgående..	  
Idag	  är	  54	  av	  80	  Finsamförbund	  medlemmar	  i	  NNS	  (Nationella	  Nätverket	  för	  
Samordningsförbund)	  .	  Cirka	  200	  av	  290	  kommuner	  omfattas	  av	  Finsam.	  IFFK	  har	  under	  några	  
år	  stöttat	  NNS	  med	  250	  000	  kronor	  per	  år,	  till	  bl	  a	  administrationen	  av	  NNS.	  Det	  har	  sedan	  en	  
tid	  tillbaka	  diskuterats	  att	  förvandla	  nätverket	  till	  en	  ideell	  förening.	  Vid	  de	  fortsatta	  samtalen	  
mellan	  NNS	  och	  IFFK	  har	  ett	  ev	  samgående	  diskuterats	  och	  att	  NNS	  i	  förlängningen	  skulle	  
kunna	  uppgå	  i	  IFFK	  och	  det	  skulle	  då	  ge	  NNS	  behövlig	  stärkning	  av	  sin	  ekonomi	  och	  ge	  IFFK	  en	  
bra	  fortsättning	  .	  Vid	  NNS	  årsmöte	  110413	  beslutades	  :	  Att	  ge	  styrelsen	  i	  uppdrag	  att:	  Initiera	  
och	  arbeta	  för	  ett	  samgående	  med	  IFFK	  och	  att	  tillsätta	  en	  arbetsgrupp	  som	  tillsammans	  med	  
IFFK	  tar	  fram	  förslag	  till	  nya	  stadgar.	  Styrelsen	  föreslog	  att	  årsmötet	  skulle	  fatta	  motsvarande	  
beslut	  och	  föreslog	  vidare	  att	  	  Ulla	  Y	  Gustafsson	  och	  Ingemar	  Nilsson	  skulle	  ingå	  i	  
arbetsgruppen.	  Årsmötet	  beslutade	  att	  ge	  styrelsen	  i	  uppdrag	  att	  initiera	  och	  arbeta	  för	  ett	  
samgående	  med	  NNS	  och	  att	  tillsätta	  en	  arbetsgrupp	  som	  tillsammans	  med	  NNS	  tar	  fram	  
förslag	  	  till	  nya	  stadgar	  och	  att	  utse	  Ulla	  Y	  Gustafsson	  och	  Ingemar	  Nilsson	  till	  arbetsgruppen.	  

18 Fastställande	  av	  styrelsens	  storlek	  
Ingemar	  Nilsson,	  sammankallande	  i	  valberedningen,	  föreslog	  att	  styrelsen	  ska	  bestå	  av	  7	  ledamöter.	  
Enligt	  stadgarna	  kan	  styrelsen	  bestå	  av	  5-‐7	  ledamöter	  och	  inga	  ersättare.	  Årsmötet	  beslutade	  att	  
styrelsen	  ska	  bestå	  av	  7	  ledamöter.	  

19 Val	  
Ingemar	  Nilsson,	  sammankallande	  i	  valberedningen	  föredrog	  förslag	  till	  styrelse	  och	  revisorer.	  

19.1 Ordförande	  
Ulla	  Y	  Gustafsson,	  Göteborg,	  omvaldes	  till	  ordförande,	  på	  två	  år.	  

19.2 Kassör	  
Alf	  Svensson,	  Skogstorp,	  omvaldes	  till	  kassör,	  på	  två	  år.	  

19.3 Ledamöter	  
Kurt	  Kvarnström,	  Krylbo,	  Kenneth	  Lantz,	  Helsingborg,	  Birgitta	  Wichne,	  Fritsla	  omvaldes	  till	  ledamöter.	  
Karl-‐Henrik	  Nanning,	  Uppsala,	  nyvaldes	  istället	  för	  Adèle	  Bergentoft	  som	  avgått	  under	  
mandatperioden.	  Ingemar	  Nilsson,	  Sundsvall,	  som	  nyvaldes	  i	  stället	  för	  Åke	  Forsberg	  som	  avböjt	  
omval.	  De	  fem	  ledamöterna	  valdes	  för	  en	  tid	  av	  två	  år.	  

20 Val	  av	  revisorer	  och	  revisorssuppleant	  
Lars	  Westerholm,	  Norrköping	  och	  Urban	  Ryadal,	  omvaldes	  till	  revisorer	  för	  två	  år	  och	  Kjell-‐Arne	  
Kruse,	  Huddinge,	  omvaldes	  till	  revisorssuppleant	  för	  två	  år.	  

21 Fastställande	  av	  valberedningens	  storlek	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  valberedningen	  skulle	  bestå	  av	  tre	  personer.	  
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22 Val	  av	  personer	  att	  ingå	  i	  valberedning	  
Gun	  Bexell,	  Ängelholm	  och	  Urban	  Ryadal,	  Stockholm	  omvaldes	  och	  Mariana	  Wallin,	  Sala,	  nyvaldes	  till	  
valberedningen	  efter	  Ingemar	  Nilsson,	  som	  invalts	  i	  styrelsen.	  Gun	  Bexell	  nyvaldes	  till	  
sammankallande.	  

23 Beslut	  om	  föreningens	  säte	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  föreningens	  säte	  ska	  vara	  kassörens	  bostadsort,	  Skogstorp.	  

24 Övriga	  ärenden	  
Sven	  Malm	  rapporterade	  att	  han	  och	  Mariana	  Wallin	  ordnat	  en	  träff	  för	  2004	  års	  förtroendevalda	  
inom	  försäkringskassan	  i	  Västmanland.	  Och	  det	  var	  en	  mycket	  lyckad	  träff.	  I	  samband	  med	  den	  
träffen	  hade	  väckts	  ett	  intresse	  att	  ordna	  en	  träff	  för	  ”gamla”	  FK-‐förtroendevalda	  i	  hela	  landet.	  Han	  
erbjöd	  sina	  och	  Mariana	  Wallins	  tjänster	  beträffande	  de	  praktiska	  frågorna.	  	  Årsmötet	  uppdrog	  åt	  
styrelsen	  att	  ta	  ställning	  i	  frågan.	  

25 Val	  av	  representanter	  till	  andra	  organisationer	  (i	  
förekommande	  fall)	  

Det	  valet	  gjordes	  redan	  under	  punkt	  17	  när	  Ulla	  Y	  Gustafsson	  och	  Ingemar	  Nilsson	  valdes	  att	  ingå	  i	  
den	  gemensamma	  arbetsgruppen	  med	  NNS,	  som	  ska	  arbeta	  fram	  nya	  gemensamma	  stadgar	  för	  en	  
sammanslagen	  organisation.	  

26 Årsmötets	  avslutning	  
Ulla	  Y	  Gustafsson	  avtackade	  avgående	  styrelsemedlemmen	  Åke	  Forsberg,	  som	  i	  sin	  tur	  tackade	  för	  de	  
gångna	  årens	  samarbete	  samt	  önskade	  den	  nya	  styrelsen	  lycka	  till.	  Vidare	  tackade	  hon	  
mötesordföranden	  för	  hans	  insatser.	  	  Slutligen	  tackade	  Ulla	  Y	  Gustafsson	  å	  den	  nya	  styrelsens	  vägnar	  
för	  det	  förtroende	  som	  visats	  dem.	  

Mötesordföranden,	  Sven	  Malm,	  avslutade	  därefter	  årsmötet.	  

Vid	  protokollet	  

	  

Ulla	  Norman	  

	  

Justeras	  

	  

	  

Kjell-‐Arne	  Kruse	   	   Gun	  Bexell	  


