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§ 27 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 28 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 29 Val av protokolljusterare
Till justerare utsågs Muris Beslagic
Till Sekreterare utsågs Fredrik Gustafsson

§ 30 Föregående protokoll
Protokoll från 2017-03-30 Godkännes.

§ 31 Rapportering förbunds chef/ekonom
Det har hållits ett gemensamt medlems-/ägarsamråd där alla fyra förbunden
presenterade sina verksamheter för ägarna till förbunden varefter det fördes en
dialog kring behov, inriktning och finansiering av finsamförbunden.
Konferensen Arbetsintegrerade sociala företag har hållits på folkhögskolan med
nästan 100 deltagare. Marie var moderator och flera olika talare var inbjudna för att
föredra om socialt företagande ur olika perspektiv. Kursen i socialt företagande är
nu avslutat och deltagarna var väldigt nöjda. Ett företag är på väg att skapas och
några idéer till från utbildningen kommer troligen att förverkligas.
Marie berättade om en sammanställning över de som blivit hänvisade till MT/CT
och det har varit 172 personer, varav 98 varit män. Ca 80% av alla dessa har varit i
kontakt med psykiatrin. De såg över deras försörjning, vilken myndighet de
kommit till finsam från samt vilken rekommenderad insats som teamen kommit
fram till. Av de 89 som kommit in i Coachingteamet har 15 gått vidare till arbete
eller studier.
Förbundscheferna har haft 2 träffar där de bland annat planerat för mässan som ska
hållas 2/11.
Marie rapporterar att hon har blivit invald i funkis styrelse.
Fredrik rapporterade att kostnaderna hittills under året ligger i linje med budget.

§ 32 Firmatecknare (Beslutsärende)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Styrelsen beslutar att godkänna Ingegerd Bennysson och Marie Cedervall som
firmatecknare för Finsam.

§ 33 Förbundsordning
Vilka frågor kräver kvalificerad majoritet? Om Argumentet finns ska det även
specificeras när det ska gälla. Unni kontrollerar när det ska gälla. Återkommer
nästa styrelsemöte

§ 34 Säkerhetsrutiner
Mari sammanställer de underlag som hon fått in till nästa Styrelsemöte.

§ 35 Rapport Teamen
Mari presenterar 3 övergripande steg och visade ed lista av vad som ingår i de olika
stegen. Det ska bli mer fokus på hur CT kan få personer att ta nästa steg. CT kan
inte bara skriva in nya personer utan måste också skriva ut personer. 5 utskrivna
hittills i år, 1 till studier och några till jobb. Det upplevs att det saknas
praktikplatser med praktisk inriktning som inte är café/restaurang. Den medicinska
yogan som praktiseras har gett många positiva effekter och styrelsen fick höra goda
exempel.

§ 36 Övriga ärenden
Det saknas detaljer i inrapporteringen till SUS 2016. Unni mailar Marie om det
som saknas.

§ 37 Nästa Styrelsemöte
Nästa Styrelsemöte är den 14 Juni 2017 9:00 – 12:00

Mötet Avslutas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

