Minnesanteckningar möte 3
Fredag 18 september 2015

Närvarande; Marie, Berit, Stefan, Anders, Annelie och Tommy

1) Reflektion från tisdagens möte:

- Berit; som helhet kändes det bra, lokalerna var bra, medelåldern något hög
- Stefan; betagen av den somaliska föreningen, 3-4 unga flickor som visade stort engagemang.
Stor förväntan med god stämning. Tack vare Anders körde vi aldrig idiket. Viktigt att alla parter
finns med i alla sammanhang. Avslutningen borde ha gjortsmed Stefan, Berit och Svante.
- Marie; Helheten var jättebra, minglet i starten lyckat. Tydligt med samverkan vid
inledningen och "banderollen" som visade upp tre parter. Anders gjorde ett jättebra jobb. En
mycket trevlig och rolig kväll.
- Annelie; viktigt när vi sätter ihop grupperna att representationen är bred. Bra feedback med
personlig välkomsthälsning och minglet.
- Anders; viktigt när människor kommer att de känner sig välkomna och att vi gör kvällen "rolig".
Mycket skratt och lättsam stämning.
- Tommy; en väldigt effektiv kväll med bra styrning från Anders, en rolig kväll med olika inslag
och representation.

2) ”Resultaten” från kvällen:
Annelie visar sammanställningen av arbetet och resultatet från grupparbetena.
En maillista över deltagarna tas fram. Vi kompletterar resultaten innan vi skickar ut det till deltagarna.

3) Info till deltagarna:
Viktigt med en relativ snabb återkoppling och ett tack för det fina engagemanget samt att vi
skickar med resultaten samt Daniels PP-version.

4) Förberedelser inför nästa träff - 24/11-15
- identifiera vilka som vi ska bjuda in till nästa möte, vi utgår från vilka som var med på träff 1.
Alla i styrgruppen hjälps åt genom "sitt" kontaktnät.
Ett vidare uppdrag med vårt arbete är att skapa en föreningsportal med föreningen/organisationens idé samt kontaktperson. Tommy diskuterar med bl a kulturen.
- Innehållet inför novemberträffen; fördjupa diskussionen utifrån resultatet. Nästa steg kan vara
ett öppet forum, där vi fortsätter från mötets nr 1 frågeställningar.
De sex principerna; självständighet, dialog, långsiktighet, kvalitet, öppenhet och insyn samt mångfald.
- Ska vi vända på frågorna, som t ex; Hur kan vi skapa en Överenskommelse som vi har nytta av?

5) Processledare
Vi för en diskussion om behovet av två processledare á 50%. Vi funderar vidare till nästa styrgruppsträff. Viktigt att konkretisera ett gemensamt uppdrag till processledarna där vi utgår från
en gemensam värdegrund.

6) nästa möte, 26/10 kl 11.00

