Minnesanteckningar möte 8
Tisdagen den 8 mars 2016
Närvarande: Stefan Hiller, Tommy Jingfors, Marie Fritzon, Berit Hallqvist, Annelie Johnsson, Carl Hjorth
samt Anders Holmberg.

Välkomna:
Stefan, ordförande för dagen, hälsade alla välkomna.

Föregående protokoll:
Godkändes och lades till handlingarna.

Styrgrupp:

Följande personer är klara för Styrgruppen:
Borås Stad: Ida Legnemark (Vp), Cecilia Andersson (c), Tommy Jingfors
Samfunden: Stefan Hiller
Social ekonomi Sjuhärad: Janne Nolin, Hemgården
Övriga representanter är under bearbetning och ska inom kort vara klara. Tommy och Stefan
ansvarar för ett uppstartmöte i FoF´s lokaler. De som får representanter klara mailar kontaktuppgifter till Tommy och Stefan.
Utskick:

En inbjudan till deltagande i fokusgrupp har gått ut till samtliga deltagare på något av de stormöten vi arrangerat. Utskicket har fått bra genomslag. Vårt mål var att få ihop till sex fokusgrupper, en grupp med politiker, två med tjänstemän samt tre från det idéburna. Nu blir det bara en
fokusgrupp med tjänstemän, så sammanlagt blir det istället fem grupper.
Vi beslöt oss för att ta kontakt med ytterligare några idéburna organisationer för att få upp dem
på banan samt kontakta ALV och Miljöförvaltningen för ytterligare representanter. Sammanlagt
räknar vi med ca 50 deltagare i fokusgrupperna, vilket är en tredjedel av de som deltagit i de tidigare mötena.
Fokusgruppindelning:

Anders och Anders visade på hur de tänkt kring indelningen i de tre olika idéburna fokusgrupperna. Mötet instämde i tankegångarna och processledarna kan nu påbörja planering av plats och
tid för genomförandet.

Innehåll i fokusgrupper:

Anders Hjorth visade på ett bildspel i PowerPoint. Gruppen fastnade i frågor kring "modellen".
Förtydliganden ska göras kring denna bild.
Första mötet startas upp med ovanstående bildspel. Processledarna ska sedan fungera som underlättare i bearbetningen av materialet och de diskussioner som kan/ska bli. Inget ska vara beslutat
och klart efter detta möte.
Andra mötet blir en bearbetning av första mötet och dagordning skapas av respektive grupp. Tid
ska finnas på detta möte att förbereda en presentation till den 21:a april.
Tema för 21 april:

I dagsläget lutar det åt att det enbart är de som deltagit i fokusgrupperna som blir inbjudna till
denna kväll. Inget är bestämt hur kvällen ska utformas, men att grupperna ska delge sina resultat
och att dessa ska bearbetas på något sätt, var vi rörande överens om.
Hemsidan:

Det är nu klart med de praktiska delarna kring en hemsida. Anders Hjorth kommer få administratörstatus för att kunna skapa och underhålla en sida i Borås Stads nätverk (SiteVision). Layout ska
följa Borås Stads riktlinjer.
Nästa möte:

Sker i FoF´s lokaler den 18:e april kl. 14.30. A & A ger en kort sammanfattning av hur arbetet i
grupperna fungerat och vad de kommit fram till samt presenterar strukturen kring stormötet den
21 april.
Vid pennan
Anders Holmberg

