Minnesanteckningar möte 5
Onsdag 9 december 2015
Närvarande: Stefan Hiller, Petra Grönhaug, Tommy Jingfors, Marie Fritzon, Berit Hallqvist samt Anders
Holmberg.

Storträffen den 24 november:
Vi reflekterade hur mötet varit och kom fram till att det varit ett möte där diskussionerna varit fyllda av
energi. Intressant att det redan nu verkar finnas ett behov kring organisering.
Kanske är gruppen för homogen? Avsaknad av kultur- och invandrarföreningar. Till nästa gång behövs ett
arbete för att locka fler politiker att delta samt att hitta ”rätt” tjänstemän.

Organisation:
Tankar om framtida organisering. Kanske ett övergripande centralt organ och en decentralisering av överenskommelsen i form av att utnyttja de lokala arenor som finns. Vi gjorde en snabb inventering av nuläget;
Borås Stad har 5 mötesplatser, kyrkan har sina arenor och det finns även ortsråd på tre platser inom kommunen. Föreningsråd och ca 300 föreningar.

Rekrytering:
Kyrkan har fått klartecken att påbörja en rekryteringsprocess av en processledare på 40%.

Utskicket:
Innan jul ska rapporter och maillista ha skickats ut till deltagarna från sista stormötet. Även en blänkare om
nästa stormöte ska finnas med i utskicket.

Inbjudan 26 januari
Inbjudan ska ske efter helgerna nästa år. Inbjudan ska innehålla kort presentation av överenskommelsen, lite av det vi gjort samt kvällens utseende.

Träffen den 26 januari:
Tema: Vad hindrar samverkan?
Anders tar ansvar för utskick och bokning av Textile Fashion Center + fika.
Mingel med fika som förra gången. Möjlighet att ta påtår under samtalen.

Öar för samtal utanför möteslokalen klara innan 18.00.
Start med banderoll och representanter från kyrka, kommun och föreningsliv.
Berit hälsar välkommen.
ÖF som avslutas med rapporter från grupperna.
Summering. Vad händer nu?

Struktur:
Anders tar över arbetet med att upprätta en kontaktlista.

Nästa möte:
Vi träffas den 18:e januari i FoF´s lokaler kl. 10-30-12.00. Birgitta Adler, Processledare överenskommelsen med den sociala ekonomin/Regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen
Vid pennan
Anders Holmberg

