Styrelsemöte 2020-05-29
Kommentarer till dagordning
Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten gäller till och med april månad 2020. Vad gäller projektet
JobbSam haltar rapporten sedvanligt, då lönefakturorna inkommer ojämnt.
Projektrapporten visar de två frukostmöte vi genomfört i februari och mars samt två
dialogmöten med nätverket Unga.
Under utbildningar finns en påbörjad utbildning i motiverade Samtal, samt en mentorsdag
med MI-nätverket.
Kostnaden för Almedalsveckan är tillfällig och ska faktureras NNS och Nationella Rådet.
I resultaträkningen återfinns restkostnader från de inställda Finsamdagarna i Halmstad.
Lokalhyror och samverkansinsatser avser JobbSam (se ovan)
Skrivelse till NNS rörande balanserad budget, verksamhetsåret 2020
2020 är inte ett år som andra. Planerade verksamheter och arrangemang måste ställas in på
grund av de restriktioner och riktlinjer som gäller kopplat till Corona.
Det innebär att vi får pengar över från saker som ställs in. Samtidigt ser vi att pandemin
påverkar områden som prioriteras inom samordningsförbunden.
Enligt den ekonomiska fördelningsmodell som lägger grunden till förbundens budget finns
tak för överskott vid årets utgång, 31 december. Det är naturligtvis helt rätt att tilldelade
medel ska användas. Men med tanke på kommande behov vore det bra om eventuellt
överskott i detta läge kan rulla över till nästa verksamhetsår – utan att det påverkar
tilldelningen.
Styrelseordförande och förbundschef har i en skrivelse framför till NNS, att man å
samordningsförbundets vägnar agera i frågan mot Nationella Rådet: Att kravet på
balanserad budget, med begränsat överskott, inte ska gälla för 2020.
Frågan berör också revision för verksamhetsåret 2020.
Revision för verksamhetsårets 2019
Revision och revisionsberättelse skulle ha behandlats vid det inställda styrelsemötet den 27
mars. Revisionsrapport, revisionsberättelse, granskningsrapport samt förbundschefens
information till styrelsen finns som bilagor även till detta möte.
Projektansökan: JobbSam 3.0
Notera att projektansökan inte är undertecknad av beredningsgrupp eller projektägare.
Processen man att ta fram denna ansökan har pågått ända in i kaklet – där ny och avgörande
information har tillkommit fram till dags dato.
Uppföljning av pågående verksamhet
JobbSam 2.0
Avvecklingen av projektet pågår där nuvarande deltagare går över i andra verksamheter.

Sedan det helt nyligen blivit klart att JobbSam 3.0 kan starta hos projektägaren har lokalen
sagts upp – och ska lämnas senast den sista november. Förhoppningen är att
fastighetsägaren hittar ny hyresgäst något tidigare.
Vad gäller personalen återgår de till ordinarie arbetsgivare från 1 juli. Möjligen kommer
Johannes Hedlund att vara kvar något längre för att vara behjälplig i avvecklingsarbetet. Det
ska också skrivas en slutrapport.
Förutom återstående hyra tillkommer avvecklingskostnader i samband med att lokalen ska
tömmas och material tas om hand.
Inspiration Finsam 2020
Inför inspirationsdagarna finns bokade föreläsare och lokal.
I dagsläget finns inget som talar för att man skulle kunna samla upp till 500 personer i en
hörsal – även om det känns långt till oktober.
Föreslås därför att Inspiration Finsam 2020 ställs in.
Om rekommendationer och riktlinjer skulle lättas efter sommaren kan
samordningsförbundet i stället finansiera föreläsning/ar med koppling till pandemins
konsekvenser, exempelvis inom psykisk ohälsa.
Vad gäller övriga arrangemang som planeras för hösten följer vi utveckling och riktlinjer.
Ny hemsida
Den nya hemsidan är på gång och kommer att lanseras under försommaren.
Motiverande samtal
Vårens utbildningstillfälle avslutas i början på juni.
Ytterligare en MI-utbildning på grundnivå planeras under hösten.

Övriga frågor:
Hur påverkas förbundets och parternas verksamhet av den pågående pandemin

