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§ 20 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 21 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 22 Val av protokolljusterare
Till justerare utsågs Alf Rosberg.
Till sekreterare utsågs Madelein Mattsson.

§ 23 Föregående protokoll
Protokoll från 2018-03-06 godkändes.

§ 24 Rapportering förbundschef/ekonom
Rapportering förbundschef
Mari har sökt ytterligare medel för ett år hos MUCF, 600 tkr gällande studera mera med en
100-procentig studiemotivator. Tidigare medel som vi ansökt om avser studie och
aktivitetsmotivator. Aktivitetsmotivatorn anordnar aktiviteter för deltagarna så som, bowling,
gymträning och simning. Studiemotivator träffar deltagarna i möten för samtal. 12 personer
har fått hjälp och av dessa har tre påbörjat studier. Mari har lämnat in en ekonomisk
halvtidsrapport till MUCF för perioden 2017-12-01 till 2018-04-30.
Förbundschefen har besökt Hantverksdagarna i Stockholm på Hasseludden. Mari fick många
bra tips och har redan testat några av dessa och delat dem vidare. På träffen diskuterades det
bland annat om en förbundschefs roll vilka är många.
Det lokala intranätet är uppe och klart att använda. Det är Finsams leverantör Swesco media
som har utfört arbetet. Årsredovisningen är upprättad och signerad. Mari har besökt
Finsamkonferensen vilket även Erika har gjort för Finsams räkning. Mari berättade kort om
några av de personer som föreläste. Hon berättade även om de seminarier som hon valt att
besöka.
Mari har tillsammans med Maria Haglund, Nils Varg, Anna-Lena Sandell, Jan Stridh och
Emil Lunqvist suttit med i en panel på Folkhögskolan årsstämma. Gruppen diskuterade
Folkhögskolans roll i samhället.
Det har varit en förbundschefsträff i Hallsberg som Mari besök med mässa, mingel och
föreläsning. Mestadels diskuterades GDPR.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Mari har besökt Loka tillsammans med bland annat Nils Varg angående breddad rekrytering.
Det har beviljats ESF medel för att få personer med funktionshinder att komma i arbete.
Karlskoga kommun arbetar med detta och Mari har blivit invald i styrgruppen.
Finsams minibussen har fått skador vid byte till sommardäck hos AME. Trösklarna under
framdörrarna har blivit klämda. Mari har tagit kontakt med Länsförsäkringar och vi har en
självrisk på 3 000 kr.
Rapportering ekonom
Madelein berättade att Finsams utfall per april månad visar ett negativt resultat på cirka
1,5 mkr. Anledningen är att de intäkter som inkommit ännu inte bokats. Dessa intäkter är
bland annat Region Örebro om nästan 1,5 mkr och Karlskoga kommun om drygt 1,1 mkr. kr.
När detta är bokfört ger det Finsam ett positivit resultat.
Riktvärdet för april månad ligger på 33%. På det totala har Finsam upparbetat 27% av
budgeterade kostnader vilket alltså ligger något under. Förklaringen bör ligga i att det finns
841 tkr som det inte finns någon planerad verksamhet för. Styrelsen bör börja fundera över
vad dessa pengar ska användas till.
Coachingteamet har upparbetat 29% av budgeterade kostnader och ligger därmed något under
riktvärdet. Kansli ligger på 32% vilket är i linje med budget.
Madelein presenterade ett utkast gällande förbättrad hantering av leverantörsfakturor.
Förslaget handlar om att gå från manuell till elektronisk hantering. Styrelsen påpekade att vi
måste tänka på delegationsordningen gällande leverantörsfakturorna men att Madelein och
Mari ska jobba vidare med att utveckla denna del. Till nästa styrelsemöte ska kostnaden för
system presenteras.

§ 25 GDPR
Mari visade det dokument som har skapats i enlighet med GDPR. Mari fortsätter sitt arbete.

§ 26 Medlemsamrådet rapport
Under medlemsamrådet 2018 diskuterades många ämnen varav nedan är några av dem.
Det är viktigt att återkoppla medlemsamrådets diskussioner till styrelsen. Vissa förbund
nämnde att det är svårt med engagemang i styrelsen. Jane informerade om att NNS driver på
att det endast ska vara politiskt tillsatta styrelseordföranden.
Det finns en önskan om att jobba mer enhetligt vad gäller både projektnamn, som vårt
”Coachingteam”, och årsredovisning. Man önskar även ett mer samspel i
presentationsmaterial så de olika förbundens utfall och kostnader kan jämföras. Vidare bör
förbunden ha gemensamma styrdokument och mallar.
Man vill skapa förutsättningarna för gemensamma EFS ansökningar i framtiden.
Försäkringskassan hade önskemål om att varje enskild styrelse ska välja en representant som
arbetar med samverkan mellan förbunden.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Försäkringskassan nämnde att utifrån deras miljökrav möjliggörs inte längre fysisk närvaro
vid varje möte utan ska hanteras via till exempel via skype. Enligt lag måste man fysiskt
närvara med några få undantag.
Vidare diskuterades vikten av rätt rapportering i SUS för att man ska kunna dra ut samma
rapporter.
Det är viktigt att alla rapporter inklusive bilagor skickas till samtliga medlemmar.
Försäkringskassan pratade om att man arbetar med en ny tilldelningsmodellen.
För 2019 är mötet 5 april.
Ingegerd berättade att även ordförandena har haft möte och kom fram till att följande måste
diskuteras.
- enhetliga rapporter
- enhetlig årsredovisningen
Både förbundschefer och ordföranden behöver träffas för att diskutera hur man jobbar vidare.
Fram till nu har inget lämpligt datum hittats.

§ 27 Övriga ärenden
Upphandling av nytt revisionsbiträde
Regionen ska upphandla nytt revisionsbiträde och ställde frågan om samma person kan
användas till Finsam. Mari undersöker mer kring detta och återkommer med mer information.
Rapportering coachingteamet
Mari presenterade siffror från närliggande samordningsförbund. Hon pratade om vad de har
för budget och antalet deltagare. Det är en stor skillnad mellan förbunden.
I Karlskoga är det ett fortsatt hårt tryck varför Mari föreslår att tillsätta en person till i
Coachingteamet eftersom det finns utrymme i budgeten för det. Coacherna har svårt att hinna
med allt idag. Mari skulle vilja att denna person kan sitta med på möten och även avlasta
henne. Styrelsen efterfrågade kostnadsförslag och arbetsbeskrivning vilket Mari tar fram till
nästa möte.
Mottagningsteamet har haft 64 anmälningar perioden jan-april och av dessa gick 64% till
Coachingteamet. Av dessa hade 14 individer ingen försörjning. Teamet jobbar effektivt och
klokt samt pratar mycket om överlämnandet. Teamen har bjudit in en dietist som kommer och
föreläser. Funkis och AME flaggar för att de kan ta emot fler personer för
arbetsträningsplatser.
Besök hos REDO
Projektet omfattar 12 personer där samtliga individer är sjukskrivna på grund av utmattning
och stress. Samtliga har varit sjukskrivna i många år.
Projektet har pågått i åtta veckor och då har man kört yoga vilket de flesta har valt att fortsätt
med. Parallellt har man kört en aktivitetskurs där man tillsammans med deltaren analyserar
hemmet och de aktiviteter som utförs där. Denna kurs har bantats ner från 16 veckor till 13
veckor för att hinna slutföras till midsommar.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Deltagarna jobbar även med tyngdtäcke vilket har resulterat i några jättenöjda individer och
några mindre nöjda. Målet med projektet är att deltagarna ska komma ut i praktik eller arbete.

§ 28 Nästa möte
Nästa möte är 12 juni 13:00 – 16:00
Mari ser över om antalet möten kan minskas till 2019.
Mötet Avslutas

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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