FinsamGotland: Styrelse 2020-09-25
Minnesanteckningar
Närvarande: Andreas Unger, Ann-Christin Wallin, Greta Henriksson samt Kristina Ersson och Sofie
Skölpil via Skype. Då styrelsen inte är beslutmässig förs mötesanteckning att lyfta vidare till nästa
ordinarie styrelsemöte.
1. Mötet inleddes med genomgång av föregående protokoll (2020-05-29)
Den största punkten vid den tidpunkten var beslutet om finansiering av JobbSam 3.0.
- Insatsen startade den 1 september och man närmar sig inskrivning av de första deltagarna.
2. Ekonomisk rapport (januari -augusti).
Avvecklingen av JobbSam 2.0 samt att planerade arrangemang ställs in på grund av pandemin gör att
förbundet kommer att få ett större överskott 2020 än budgeterat.
När nu JobbSam 3.0 kommer på plats ska en uppdatering av projektets budgetplan göras – så att vi
kan garantera den ekonomiska hållbarheten över tid.
Med stor sannolikhet kommer det att finnas möjlighet att finansiera förstärkta insatser under 2020.
Frågan går vidare till beredningsgruppen.
3. Budget 2021
Ett preliminärt besked om den statliga tilldelningen för 2021 har kommit. 2 162 000 vilket är något
högre än är för 2020.
4. Uppföljning av förmiddagens verksamhetsplanering.
Styrelsen konstaterade att det från flera håll kom oroande signaler rörande unga med psykisk ohälsa
– även utmattning. Adresserat till beredningsgruppen och kompetensgruppen: Finns behov av ökad
kunskap kring psykisk ohälsa bland unga? Exempel genom litteratur och digitala föreläsningar.
Det digitala utanförskapet: En relativt begränsad grupp (70 - 80 familjer på Gotland) finns – eller
riskerar att hamna i – ett digitalt utanförskap.
Utbildningar: Använda ”modellen” som vi byggt upp kring Motiverande samtal, till andra
evidensbaserade utbildningar. Exempelvis IPS, en ny typ av arbetsrehabilitering speciellt riktad till
personer med psykisk ohälsa. Modellen går ut på att ge fortsatt inspiration och påfyllning efter
utbildning.
Ovanstående läggs in i Verksamhets- och budgetplan för 2021. Beredningsgruppen informeras.
5. Medlemsmöte
Medlemsmöte kommer att arrangeras under november. Svårigheten ligger i att hitta en lämplig tid.
6. Nästa styrelsemöte
Det planerade styrelsemötet den 29 oktober flyttas fram till 12.00 -13.00
Detta eftersom NNS framflyttade medlems- och årsmöte genomförs (digitalt) under förmiddagen.
Greta och Andreas deltar i detta.
För att styrelsen ska kunna vara beslutsmässig och covid-säker minimerar vi antalet deltagare på
plats. Därmed avser: Ordinarie ledamöter (alternativt ersättare) samt förbundschef. Övriga som
önskar delta erbjuds medverkan via länk.

/Greta Henriksson, vid pennan

