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§ 10

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 11

Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner dagordningen, med tillägg under övriga frågor gällande
utökad ansökan från försäkringskassan gällande projektet Ung och aktiv. (bilaga 1)

§ 12

Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Erik Tönnäng.

§ 13

Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Ann Sjöström.

§ 14

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. (bilaga 2)

§ 15

Rapportering verkställande tjänsteman

-Ekonomisk redogörelse visar på att vi följer budget, försäkringskassan betalar ut
beslutade medel kvartalsvis varför alla intäkter ännu inte kommit. Alla projekt har
ännu inte rekvirerat medel, vilket också följer planen då detta sker vid särskilda
tidpunkter. Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporten för perioden jan-april.
(bilaga 3)
- Rapporter från verksamheten: (bilaga 4)
1. Den totala livssituationen har påbörjat sin andra grupp deltagare, den första
innehåll 8 individer och Raéd tror att den nya gruppen är ungefär lika många, han
har dock inte fått några exakta uppgifter ännu.
2. IPS-projektet hos funkis som skall pågå en period in i 2014 har för närvarande
13 st aktiva i projektet, målet är att det skall uppgå till 20 st. Raéd vill se en extern
aktör som utvärderar projektet för att få djupgående analyser av projektets funktion.
3. Kartläggning av sjuka (KASUS) har under perioden fått förändra sin
deltagargrupp då en del deltagare inte längre klassas som sjuka, någon har flyttat
och andra har fallit tillbaka i aktivt missbruk. Tidigare har man tagit in deltagare i
grupper, nu sker löpande intag vid behov. Antalet deltagare uppgår till 24 st. Syftet
är att lyfta fram de personer som är sjukskrivna och har försörjningsstöd. Ann
kommenterar att försäkringskassan har samordningsansvar för dessa individer och
tycker att projektets funktion kanske är bristfällig. Raéd menar att man i projektet i
huvudsak ska lokalisera de individer som går under denna klassificering.
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4. Kom-jobb projektet löper på bra och har för närvarande 18 deltagare, målet från
börjat var 16 st, men en utökning har skett då det funnits behov av detta. Projekter
har deltagare med funktionsnedsättning, de flesta av dessa har någon form av
neuropsykiatrisk kodning.
5. Prisma projekt förstärkt arbetsprövning har ej lyckats tillsätta alla platser. Här
bör fler aktörer vara involverade för att hitta rätt deltagare, ska inte bara vara de
som arbetsförmedlingen hänvisar till projektet.
6. Prisma ungdomar har för perioden rullat på som det beräknats. En grupp är klar
med sin projekttid och en ny grupp har startats upp under maj månad.
7. Redo för Arbete har individer med funktionshinder och försörjningsstöd och är
långt ifrån arbetsmarknaden. Totalt har 24 individer deltagit i projektet sedan
starten dec 2012. Margareta efterfrågar en fördelning av de olika typer av
finansiellt stöd dessa personer har. Raéd tar med sig frågan och återkommer
framgent.
8. Ung och Aktiv startade upp i mars 2013 och har ännu inte så mycket att
rapportera.
9. Aktiva projektet fortlöper som det är tänkt. Syftet med projektet är att få
individerna anställda eller i studier.

§ 16
Revisionsrapporten och revisionsberättelsen 2012
(beslutsärende)
Revisionsrapporten och revisionsberättelsen innehåller främst kommentarer om
formaliaförbättringar. Styrelsen tar till sig dessa och kommer göra förbättringar.
Styrelsen beslutar att godkänna revisionsrapporten och revisionsberättelsen.
(bilaga 5)

§ 17
Förlängning av tjänsten som samordnare för
komjobb (beslutsärende)
Projektledaren är anställd till 31 augusti 2013. Raéd förklarar behovet av att ha
projektledaren anställd året ut och föreslår att styrelsen förlänger förordnandet till
31 december 2013. Styrelsen beslutar att förlänga anställningen till 31 december
2013.

§ 18

Ansökan från Degerfors kommun (beslutsärende)

Ansökan gäller för den totala livssituationen för perioden 2013-09-01—2014-08-31
och uppgår till 260 000 kr. Raéd och projektgruppen anser att det nuvarande
projektet löper på bra och föreslår att styrelsen beviljar ansökan. Styrelsen beslutar
att bevilja ansökan. (bilaga 6)
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§ 19
Ansökan från Karlskoga folkhögskola
(beslutsärende)
Ansökan från Karlskoga folkhögskola gällande Mediabyrå för föreningar kring
Möckelnregionen. Raéd har och projektgruppen har gått igenom ansökan och anser
att den ligger utanför Finsams normala ramar. Projektet verkar ej heller vara
förankrat ute hos Finsams medlemmar. Förslaget från projektgruppen är att
ansökan ej beviljas. Styrelsen fattar beslut om att avslå projektansökan.

§ 20

Övriga frågor (beslutsärende)

- Den 19 augusti kommer ett studiebesök att göras i Kumla, styrelsen får då besöka
”växthuset” och ”tvätteriet” som är två välfungerade verksamheter i Kumla. Avresa
runt 8.30, avslutas med lunch vid 12.00 innan hemfärd. I samband med lunchen
kommer också nästa styrelsemöte att äga rum.
- Ägarmöte kommer att hållas den 5 september, initiativet taget av landstinget, men
samtliga ägare bjuds in. Ordföranden bjuder in hela styrelsen. Respektive ägare får
med sig en uppgift till mötet och det är att föra fram vilka direktiv ägarna vill att
förbundet skall förhålla sig till.
- Det kommer att hållas en gemensam mässa i Örebro den 25 oktober. Mässan
kommer fokusera på arbetslivsrehabilitering och samtliga förbund i länet är
inbjudna. Hittills är 14 utställare anmälda och ett 30-tal deltagare. Platsen är
Conventum i Örebro.
- En tilläggsansökan om utökning av medel till projektet Ung och Aktiv har
inkommit. Tillägget i förhållande till ursprungsansökan är att den person som
tidigare är anställd och finansiseras till 50 % av medel från Finsam utökas till 100
% då projektet visat att arbetsbelastningen kräver en större arbetsinsats än vad som
tidigare beräknats. Tilläggsansökan innebär en ökning med ca 177 000 kr för
resterande del av 2013. Styrelsen beslutar att bevilja tilläggsansökan.
(bilaga 8)

§ 21

Tid för kommande styrelsemöten

Se ovan i § 20, nästa styrelsemöte kommer att hållas i Kumla i samband med
studiebesök den 19 augusti.
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