Minnesanteckningar möte 7
Fredagen den 12 februari 2016
Närvarande: Stefan Hiller, Tommy Jingfors, Marie Fritzon, Berit Hallqvist, Annelie Johnsson, Anders Hjorth
samt Anders Holmberg.

Välkomnande av Anders Hjorth:
Vi hälsade Anders Hjorth välkommen till Överenskommelsen i Borås och till hans roll som processledare. Anders tjänst är förlagd hos Svenska Kyrkan.

Föregående protokoll:
Godkändes och lades till handlingarna.

Rapport från stormötet ”Grus i skon…”
•
•
•
•
•

Bra uppslutning, 86 deltagare. Tyvärr lågt deltagande från politikersidan.
Mötena har ett mervärde, deltagare från olika områden som i vanliga fall inte träffas, får
möjligheten att knyta band.
Bra stämning i grupperna.
Deltagarna börjar känna sig ”hemma” i mötesformerna. De skapar sin agenda själv, väljer
in sig i grupper och rapporterar i storgrupp.
Mingelstunden innan är populär, deltagarna kommer före utsatt mingeltid!

Styrgruppen:
Vi hade en längre diskussion kring en styrgrupps sammansättning och uppgift och kom fram till
följande:
Uppgiften:
• Styrgruppen ska förankra och formulera uppdraget.
• Den ska peka ut riktning samt se till att processen håller sig levande.
• Sammansättning:
• Borås Stad 4 platser. Tommy ansvarar för representanter
• Kyrkosamfunden 1 plats. Stefan ansvarar för representant
• Studieförbund 1 plats. Anders Hjorth ansvarar för representant
• Föreningsrådet 1 plats Berit ansvarar för representant
• Social ekonomi 7H 1 plats Anders Ho ansvarar för representant
Arbetet med rekrytering av styrgrupp redovisas på nästa beredningsmöte 8/3.

Bredningsgruppen:
Vi förde en diskussion om beredningsgruppens sammansättning, uppgift och om processledarnas
mandat.
Sammansättning:
Inga förändringar för beredningsgruppen behövde göras. Idag består gruppen av tre representanter från det idéburna samhället, två representanter från det offentliga samt två processledare
Uppgift:
• Arbetsledare för processledare samt ett informationsansvar gentemot styrgruppen
• Processledare: Att gemensamt lägga upp arbetet kring överenskommelsen.

Fortsatt process:
Utskick av protokoll från föregående stormöte.
Nu startar arbetet med att få igång fokusgrupper. Målet är att ha igång sex grupper med 10 deltagare i varje. Det ska finnas minst en grupp bestående av politiker, en grupp bestående av tjänstemän från Borås Stad samt tre grupper från det idéburna samhället. Urvalet sker i första hand av
de som deltagit i tidigare stormöten.
Fokus ska vara på frågan – Vad vill vi med överenskommelsen?
Kan Överenskommelsen knytas till intressenternas olika strategiska planer? Borås Stad har en
strategisk plan, vision – 2025, Svenska Kyrkan har sin strategiska plan, Vävd av många och frågan
är om det kan finnas fler styrdokument från det idéburna samhället som kan utgöra en grund för
samverkan och skapa en gemensam spelplan med gemensamma spelregler?
Processledarna har i uppgift att starta upp fokusgrupperna till nästa beredningsgruppsmöte.

Hemsida:
Det finns ett stort behov av att synliggöra processen. Detta går i linje med fokuspunkten ”öppenhet”. Idag finns en facebooksida, men den fyller inte sin funktion fullt ut. Ett komplement till
facebook kan vara en hemsida för Överenskommelsen där material, rapporter och info om pågående process lätt kan nås. Anders & Anders undersöker nu var och hur en sådan sida kan skapas. Anders Hjorth har kunskaperna kring konstruktion av hemsida. Processledarna undersöker
möjligheterna att utnyttja den officiella hemsidan, Överenskommelsen.se, samt träffar Marie Ingvarsson, informationsansvarig i Borås Stad, för att se kommunens policy kring hemsidor. Krav
för hemsidan är att såväl det idéburna som offentliga ska ha lika tillgänglighet.

Tema för 21 april:
Vi valde att skjuta denna fråga till nästa beredningsgrupps möte.

Nästa möte:
Sker i Svenska Kyrkans lokaler tisdagen den 8 mars.
Vid pennan
Anders Holmberg

