Minnesanteckningar möte 9
Måndagen den 18 april 2016
Närvarande: Stefan Hiller, Tommy Jingfors, Berit Hallqvist, Annelie Johnsson, Carl Hjorth samt Anders
Holmberg.

Välkomna:

Tommy, ordförande för dagen, hälsade alla välkomna.
Föregående protokoll:

Godkändes och lades till handlingarna.
Styrgrupp:

Styrgruppen hade sitt första möte den 11/4.
Styrgruppens sammansättning är följande: Ida Legnemark, Svante Stomberg,
Tommy Jingfors representerar Borås Stad
De Kyrkliga samfunden: Jan G Nilsson och Stefan Hiller
Föreningsrådet: Anita Zetterman
Folkbildningen: Lena Sjöberg
Social Ekonomi: Jan Nolin
Protokoll från både styrgrupp och beredningsgrupp ska läggas ut på hemsidan.
Rapport från fokusgrupperna:

Processledarna har genomfört två möten med vardera fokusgrupp, sammanlagt 10 möten. Det
blev till slut fem grupper, varav tre grupper från det idéburna, en politikergrupp samt en grupp
med tjänstemän.
Det har rått en stor samstämmighet kring att få till stånd en överenskommelse mellan kommun
och det idéburna.
Diskussionerna har handlat om olika aspekter kring samverkan och fokus har växlat från grupp
till grupp. Förhoppningen är att de olika perspektiven kommer ge en helhetsbild av hur samverkan mellan de olika parterna ska ske.
Det har varit en bra spridning bland föreningar, politiker och förvaltningar.

21:a april:

Upplägget för kvällen har följande utseende:
17.30 - 18.00 Registrering och mingel:
18.00 - 18.05 123…
18.05 – 19.00 Roterande presentation:
19.00 – 19.15 Fika
19.15 – 19.20 1 000-tal
19.20 – 20.00 Tvärgruppsamtal:
20.00 – 20.25 Rapportering
20.25 – 20.30 Fortsatt process. Anmälan till skrivargrupp.
20.30 Avslutning
Fortsatt process:

Efter mötet den 21:a april får deltagarna möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i en
skrivargrupp. De ska ha anmält sitt intresse senast måndag den 25:e april.
2-3 möten ska ske under maj månad och ett utkast ska finnas till hands i månadsskiftet maj-juni.
A+A ansvarar att skrivargruppen kan ta del av de redan skrivna Överenskommelser som är
gjorda runt om i landet.
Fokusgrupperna träffas i månadskiftet maj-juni för att diskutera utkastet.
Skrivargruppen får in synpunkter och har ytterligare en träff innan midsommar och en i början av
augusti för att skriva ut det förslag som ska skickas ut på remiss.
Förslaget tas upp i beredningsgruppen den 22:a augusti. Bestäms på mötet vilka som ska vara
remissinstans för förslaget.
Formatet på Överenskommelsen ska rymmas i en fyrsidig A5 broschyr.
Anders & Anders ansvarar för att detta upplägg förverkligas.
Nästa möte:

Sker i FoF´s lokaler kl 09.30 – 11.30 den 22 augusti. Fokus ligger på skrivarprocessen och det
utkast som då ska finnas till hands.
Vid pennan
Anders Holmberg

