Minnesanteckningar möte 1
Tisdag 16 juni 2015

Annelie, Anders, Tommy, Svante, Berit, Marie, Stefan, Ludvig Sandberg; Forum för idéburna
organisationer med social inriktning samt Daniel Grönberg, verksamhetsutvecklare på centrala
kansliet.

Ludvig och Daniel berättar om Överenskommelsen:
"Överenskommelse - att skapa välfärd för så många som möjligt"
Verksamhetsstöd:
- ser till att frivilliga och ideella organisationer hittar varandra
- synliggör socialt företagande
- förser ideella organisationer med mjukvara
- "nytta.org" - idéburna varor och tjänster (att kolla in utbudet)
- sprider lediga tjänster inom ideell sektor
Sverige i jämförelse:
- Sverige har den största ideella andelen i världen, Lön; 83 heltider, Ideellt; 270, Professionellt;
24% att jämföras med Israel på 82% professionellt arbete
Upplägg organisering:
- Ideella föreningar
- Registrerade trossamfund
- Ekonomiska föreningar med knytning till ideell förening eller trossamfund
- Ekonomiska föreningar med syfte av ideell natur
- Stiftelse med kvalificerat allmännyttigt ändamål
- Aktiebolag som ägs av ideell förening eller registrerat trossamfund
Överenskommelser:
Nationellt; social reform 2008, integration 2010, bistånd 2015 Regionalt; Skåne 2009, Örebro
2013, V:a Götalandsregionen 2014
Lokalt: 12 städer idag, 7 på gång (varav Borås är en). Göteborg är den enda i V:a Götalandsregionen.
En Överenskommelse är en gemensam avsiktsförklaring, där respekten för värdegrunden och
mångfalden av utförare är bärande samt de 6 principerna (oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet o insyn, mångfald).
Ett arbete med Överenskommelsen tar mellan 2-3 år att genomföra, det är erfarenheten av de
genomförda överenskommelser som hittills skett.
Ett mellanutrymme med partnerskap finns idag; "Idéburet offentligt partnerskap" att kolla upp
för FOF kring föreningsdrift...
Utmaningar i arbetet:
* Att skapa en partsrelation som har mandat
* En laguppställning med mandat

Nästa steg:
1) infomöte, brett och djupt
2) representanter från de olika föreningarna/organisationerna träffas i möte 2
3) en mindre skrivargrupp träffas för att diskutera representationsmötets synpunkter
4) nytt möte med representanterna
5) möte med skrivargruppen
6) nytt möte med representanterna

Infomötet den 15/9-15:
1) vissa utvalda berättar om "vinsten" i att vara med i arbetet
2) efter introduktionen av Ludvig, ställer vi frågan; Grön eller röd lapp om vi ska gå vidare med
arbetet.
3) Därefter pratar vi om de 6 olika principerna i olika dialoggrupper
4) en referensgrupp bildas och fortsätter arbetet
Att bjuda in:
- Studieförbunden, (Mikael H)
- Kulturföreningar, (Anders H)
- Lyssna med Companion, ekonomiska och sociala företag (Anders)
- Föreningsrådets medlemmar (Berit)
- Kyrkan och trossamfunden (Stefan och Marie)
- Alla våra bidragsberättigade föreningar med (Annelie)
- Stiftelser (Annelie)
- Sociala föreningar (Annelie)
- Kulturförvaltningen, sociala omsorgen, Alf, skolan = Svante får hjälpa oss!
- Lokal; Simonsland
- Avsändare; Föreningsrådet, Svenska Kyrkan, Borås Stad
* Lokal o fika = Annelie
* Kvällen; intro - Ludvig och Daniel 45 min
* dela upp i olika bord med olika "teman" = Anders
* arbetet dokumenteras, och vi bjuder in till ett möte nr 2 efter 8 v, ca 15/11
* Möte nr 2 (15/11) bearbetar materialet från möte nr 1.
* Några åker till Sthlm 4/12 och lyssnar in andra.
* Möte nr 3 jan/feb, processen går vidare
* ev skickas detta ut på remiss under mars-maj.
* Återträff slutet på maj och redovisning av arbetet.
Vid pennan!
Tommy Jingfors

