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Återkoppling från styrelsen 

Genomgång av styrelsesammanträdes kallelse, protokoll skickas ut till beredningsgrupp för kännedom. 
Under styrelsesammanträdet gick revisorsrapporten av förbundets årsredovisning 2020 igenom, revisorer 
hade synpunkter på behov av internkontroll/riskanalys. Respektive medlem ska besluta om ansvarsfrihet för 
styrelsen med Årsredovisningen och revisorernas granskning som underlag.  
 

Uppdrag: Till Beredningsgruppen ska bevaka att ärende om ansvarsfrihet tas upp hos respektive medlem. 
 
Lägesrapport från Kansli 
Beredningsgruppen har införmötet fått samma lägesrapport utskickad till sig som styrelsen fått och kommer 
få så även framöver. Lägesrapportens uppbyggnad gås igenom med avsnitt :  
•Aktiva uppdrag från styrelsen;  Uppdrag som förbund, beredningsgrupp alt styrgrupp fått från styrelsen. 
•Mål och uppföljningsrapport; Mål från VP2020 och aktiviteter som pågår för att uppnå dem. 
•Riskanalys ; Påverkan COVID19 
•Lägesrapport per medlem ;redovisar insatser per medlem. 
•Ekonomirapport 
 

Uppdrag: Till förbundschef , beredningsgruppen önskar att statistik genus uppdelas. 
 
Lägesrapport från insatser 
Kartläggning 2020 
Innefattar en kvalitativ information insamling med medlemmar i förbundet styrgrupp för MIA avseende 
utveckling av förbund, MIA projekt och vilka behov och målgrupper. 
Kvantitativ statistik från statisticon (2018) om försörjningsmått. 
 

MIA projektet 
Kort genomgång av Projektöversikt och förändringsteori för förlängningsprojektet MIA-Vidare  
 

Diskussion Gemensamma forum  
Forum påverkas pga. omständigheterna med COVID19. SAMSUS forumet den 6 maj genomfördes digital 
med 60 deltagare. Beredningsgruppen kommer fram att forumet den 15 sept. ” Tjänstemannarollen i en 
komplex offentlig verksamhet.” bör även den planeras som ett digitalt forum. 
Förbundets styrelse har föreslagit att den lokala FINSAM konferensen planerad okt/nov 2020 flyttas till 
våren 2021, beredningsgruppen instämmer. SAMSUS forum 13 nov.planeras för både fysisk och digitalt. 
 
Anmälda frågor och övrigt 
I dagsläget planeras för ett fysiskt möte till delårsavstämningen den 2 september, dock i en stor lokal. 
 
Kommande möten 
2 september 2 oktober, 6 november och avslut 18 november 

 


