Visby 2019-09-24

Välkommen till styrelsemöte för Samordningsförbundet
FinsamGotland
Dag och tid: 1 oktober, 12.00 – 13.00
Plats: Arbetsförmedlingen: Lokal Nyhamn. Lunch serveras.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av mötesordförande
Val av sekreterare och justeringsperson
Val av samordningsförbundets ordförande
Föregående protokoll
Ekonomisk rapport (halvår) och prognos för 2020.
Utvärdering av JobbSam 2.0 och verksamhetens framtid.
Verksamhetsplan för 2020: Inriktning med utgångspunkt från förmiddagens
verksamhetsplanering.
8. Mötesplan för hösten 2019.

Välkomna
Vänligen meddela förhinder till greta.henriksson@finsamgotland.se, 070 – 430 436

Kommentarer till dagordning
5. Ekonomisk rapport – halvår.
Bilagor: 1- 3: Månadsrapport, projektrapport och resultaträkning
Bilaga 4: Ekonomiplan
I och med augustis ekonomirapportering finns löner första halvåret med i redovisningen.
I förhållande till budgetplan ser att kontrollerat ut i dagsläget. Projekten blir något dyrare men det
kompenseras av att andra insatser ser ut att bli mindre kostsamma än planerat.
Arbetat med att uppdatera förbundets kontoplan pågår. De rödmarkerade fälten i bilaga 4 sticker ut i
förhållande till budgetplan för 2019. Detta kommer att korrigeras.
Vi har till exempel identifierat cirka 20 000 kronor som ska flyttas till JobbSam (deltagarförsäkringar
och diverse flyttkostnader).
Sammanfattningsvis finns fortfarande ett mindre utrymme för nya insatser utanför budgetplan.
Vad gäller budgetplan för 2020 inväntas slutligt besked från Nationella Rådet. Ett preliminärt besked
finns, där tilldelningen ligger något under årets.
6. Utvärdering av JobbSam 2.0 och verksamhetens framtid från juli 2020.
Bilaga 5: Utvärdering av JobbSam 2019.
Utvärderingen presenterades av Joakim Tranqvist den 24 september, inför representanter från
styrelsen, beredningsgruppen, JobbSams styrgrupp och personal samt Olov Nordvall,
regionstyrelseförvaltningen.
Med utvärderingen som underlag kommer styrgrupp och beredningsgrupp att ta fram olika scenarier
för JobbSam framtid.
8. Mötesplan för hösten 2019

Återstående planerade styrelsemöten under hösten 2019:
Måndagen den 28 oktober, 10-12:
•
•
•
•

Beslut om Finsams pris
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet
Tilldelningsbeslut – kommande års ekonomi (om besked finns)
Slutrapport: UngKomp 2.0

Måndagen den 25 november, 10-12
•
•
•
•

Verksamhets- och budgetplan – beslut och mot diariet.
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet
Attestlista för 2020
Mötesplan för 2020

