SOFINT

Finansiell samordning i
Norra Örebro län
Nora, Hällefors, Ljusnarsbergs och
Lindesbergs kommuner.
Landstinget, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan

Protokoll Nr 43
Styrelsemöte. Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint
Datum: 2010-10-21
Tid:
13.30-16.00
Plats: Arbetsförmedlingen, Lindesberg
Närvarande ledamöter:
Ordf. Ingemar Javinder, Landstinget
V ordf. Christina Pettersson, Lindesbergs kommun
Monica Andersson, Nora kommun
Ulla Kalander-Karlsson, Ljusnarsbergs kommun
Daniel Frisk, Hällefors kommun
Närvarande, tjänstgörande ersättare:
Stefan Anderson, Försäkringskassan
Jesper Bergstrand, Arbetsförmedlingen
Övriga:
Bo Eriksson, verkställande tjänsteman
Håkan Holfve, förbundsekonom

§1

Inledning

Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet.

§2

Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Val av protokollsjusterare

Förutom ordföranden utsågs Daniel Frisk att justera protokollet.

§4

Delårsrapport

Bo Eriksson lämnade verksamhetsberättelse till delårsbokslutet.
Verksamhetsberättelsen, som ska tillställas förbundsmedlemmarna
tillsammans med delårsbokslutet, godkändes efter tillägg avseende det
ekonomiska resultatet och lades till handlingarna.

§5

Förbundsordningen

Ordföranden tog upp frågan om förbundsordningens skrivning om
beslutförhet. Anledningen är att styrelsen vid några tillfällen ej varit
beslutsmässig på grund av att någon ledamot saknats och ersättare ej varit
närvarande. Bo Eriksson fick i uppdrag att undersöka hur länets övriga
samordningsförbund har löst frågan om beslutsmässighet och ska
återrapportera till styrelsen. Om styrelsen därefter vill förändra
förbundsordningen ska ärendet först remitteras till förbundsmedlemmarna.

§6

Rapporter
1. Bo Eriksson rapporterade om revisionens webbplats. Den är ännu ej
färdig att användas.
2. Christina Pettersson och Stefan Andersson hade vardera
uppmärksammat en skrivelse från SKL om budgetpropositionens
skrivning om de finansiella samordningsförbunden. Stefan
Andersson hade också med sig ett underlag för äskande av medel
från staten till nästa år. Beslöts att Sofint äskar 1500000 från staten
för nästa år, vilket innebär att 2009 års budgetnivå återställs.

§7

Övriga frågor
1. I och med att det från och med årsskiftet är en ny mandatperiod för
ledamöter från kommuner och landsting är det svårt att redan nu

boka in 2011 års första styrelsemöte. Bo Eriksson fick i uppdrag att
snarast anmäla till kommunerna och Landstinget behov av
ledamöter och ersättare kommande mandatperiod.
2. Diskuterades kort ägarmöten; dels kommande möte som
ordföranden Ingemar Javinder och Bo Eriksson ska ha med KNÖL
101126, och dels önskat möte med Arbetsförmedlingen.

§8

Avslutning

Ordförande Ingemar Javinder avslutade mötet.
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