Minnesanteckningar möte 10
Måndagen den 22 augusti 2016
22 augusti 2016
Närvarande: Stefan Hiller, Tommy Jingfors, Berit Hallqvist, Marie Fritzon och Anders Holmberg.

Välkomna:

Tommy hälsade alla välkomna.
Föregående protokoll:

Godkändes och lades till handlingarna.
Rapport från fokusgrupperna:

Under tre veckor i mars/april hade 5 fokusgrupper två träffar vardera för att diskutera Överenskommelsens innehåll mer djupgående. Tre av grupperna bestod av representanter från föreningsliv och organisationer, en av fokusgrupperna bestod av representanter från kommunens olika
förvaltningar samt en grupp var sammansatt av politiker från de olika partierna.
Den 21 april hade fokusgrupperna redovisning av sitt arbete på Textile Fashion Center mellan
18.00-21.00. Redovisningen av resultaten skedde i form av en roterande brainstorming, där en
utsedd ”löpare” från varje grupp presenterade sin grupps tankar om Överenskommelsens innehåll för de övriga grupperna och fick feedback på densamma.
Kvällen fortsatte, efter fika, med tvärgrupper med temat ”vad har vi missat…”. Även dessa resultat lyftes i storgrupp.
Avslutningsvis fick de som ville, anmäla sig till att delta i en skrivargrupp.
Skrivarprocessen:

Sammanlagt 12 personer valde att anmäla sig till skrivargruppen, men det blev slutligen 8 som
deltog i processen. Gruppen träffades vid två tillfällen under maj. Ramarna vi fick, var att foldern
skulle vara en vikt A4.
Foldern presenterades för de deltagare som varit med i fokusgrupperna den 7:e juni på Hemgården. Ytterligare synpunkter togs in i arbetet och det förslag som nu finns tillhands blev färdigt
veckan innan midsommar.
Utkast foldern:

Vi diskuterade folderns innehåll och upplägg. En del redaktionella ändringar gjordes i texten.

Anders fick uppgiften att ändra och skicka ut foldern till beredningsgruppen för godkännande.
Foldern ska nu tas upp på styrgruppens möte den 29 augusti.
Ett dilemma som alltid uppstår vid denna typ av arbete är tolkning av ords innebörd. På mötet
hade vi bland annat uppe ordet kvalitet och vad som menas med detta ord. Troligen kommer vi
stöta på samma dilemma vid remissförfarandet.
Remissförfarandet:

Remissen ska ut till nätverk, föreningar, organisationer, samfund och kommunens olika nämnder.
Ansvariga för detta arbete är processledarna med hjälp av Annelie på FoF. Anders Holmberg
ansvarar för att en mall för svar tillverkas.
Tidsplan:
8 september till 16 oktober är remisstiden.
17-24 oktober sker en sammanställning av remissvaren
25 oktober tas remissvaren upp i beredningsgruppen samt lyfts på FoF´s presidiemöte samma
dag.
3 november behandlas remissen på FoF´s nämndmöte där det beslutas om remissens vidare
öde…
Orangeriet:

Den 7 september, mellan 18.00 - 19.30 sker en uppstart för remissförfarandet. Alla som varit
inblandade i denna process kommer bli inbjudna och ta del av foldern.
Någon/några hälsar välkomna. En kort presentation av arbetet med Överenskommelsen görs av
Anders & Anders. Vi bjuder på fika och besökarna är välkomna att ställa frågor.
Anders & Anders ansvarar för att en inbjudan görs.
Övriga frågor:

Under övriga frågor fick mötet ta del av Anders Hjorts planerade arbetsuppgifter med att lyfta
fram redan befintliga samarbeten mellan kommun och föreningsliv. Han kommer intervjua föreningsfolk och kommunala tjänstemän för att på så sätt illustrera mångfalden av samarbeten. Tanken är att dessa reportage ska läggas upp på Överenskommelsens hemsida och kanske inspirera
till nya samarbeten.
Nästa möte:

Sker i FoF´s möteslokaler den 25 oktober klockan 10.00 - 12.00.
Vid pennan;
Anders Holmberg

