Minnesanteckningar beredningsgruppen
7 mars 2017
Närvarande: Tommy Jingfors, Stefan Hiller, Malin Andersson, Monica Johansson, Annelie Jonsson, Berit Hallqvist och Lena Sjöberg

1. Välkommen

Tommy hälsar välkommen till en ”ny” upplaga av beredningsgruppen. Dels så ersätter Monica
Johansson Marie Fritszon på Svenska kyrkan och dels så är Malin Andersson ny samordnare för
Överenskommelsen. Båda hälsas särskilt välkomna.
Malins uppdrag är att samordna insatserna inom Överenskommelsens ram, både för Staden och
för de idéburna. Malin har ett gediget nätverk runt sig som kommer att säkerställa Borås Stads
åtaganden inom ramen för ÖK.

2. Ceremonin den 20 mars
Informationsspridning

Malin sammanställer ett förslag på påminnelser som sprids brett igen. Skall tydliggöra möjligheten
att det går att få ett diplom på plats under kvällen om man hinner skicka in eller ta med anslutningsblanketten till kvällen.
Malin flyttar över information från tidigare hemsida till den nya så föreningar/organisationer kan
få en större förståelse för vad Överenskommelsen handlar om.
Angående kvällens program

Stefan hälsar välkommen och är lite konferencier genom programmet för kvällen.
Representanter från Föreningsrådet, Studieförbunden, Social Ekonomi Sjuhärad, Svenska kyrkan
och Borås Stad talar kort om vad ÖK betyder för sin respektive del, ca 2 minuter per person.
Respektive aktör ansvarar för att utse en representant.
Några personer pratar om goda exempel på samverkan idag. Tommy och ev någon från Arbetslivsförvaltningen presenterar ett par IOP-exempel mellan Korpen och Borås Stad samt mellan IF
Elfsborg och Staden. Annelie kontaktar LP Sjuhärad kring samarbetet mellan LP Sjuhärad och
kommunen kring socialt utsatt samt RSMH som samarbete med studieförbunden och kommunen kring nyanlända för att se om de kan presentera sitt samarbete kort.
Dokumentation

Kvällen kommer att filmas. Berit Hallqvist följer med filmaren och ställer frågor till medverkande
under kvällen. Malin och Berit pratar ihop sig om lite frågor innan. Malin kommer ha ett möte
med filmaren från Brainforest kring hur dokumentationen skall göras.
Alla aktörer som har ett mingelbord ansvarar för att dokumentera kort om vilka saker som kommer upp i dialoger med andra.
Övrigt praktiskt inför kvällen

Lokalen för 200 personer är bokad i Textile Fashion Center. Tårta och kaffe/te är beställd. En
musiker från Hemgården kommer och spelar vid minglet.
Annelie kontaktar konferenscentret kring möblering

-

Många små bord för ca 6 personer placeras i mitten av rummet. Mingelbord placeras
längs väggarna. (Alla aktörer i styr- och beredningsgruppen samt andra förvaltningar i
kommunen och Malin har ett bord)
Bord för namnskyltar och avprickning
Fikabord uppställt precis utanför lokalen.

Malin fixar stora skyltar för samtliga aktörer som kommer ha ett mingelbord.
Malin fixar namnskyltar för alla anmälda.
Malin fixar ett ”körschema för kvällen” som hon mailar ut till alla för granskning.
Malin fixar diplom som kan förberedas och skapas under kvällen.

3. Hur går vi vidare?

Det kom upp många konkreta exempel på hur vi kunde jobba vidare med att skapa förutsättningar för samverkan under processen till en Överenskommelse.
De konkreta förslagen och dokumentationen från kommande kväll den 20 mars kan användas
som underlag för kommande möte med beredningsgruppen i syftet att skapa en plan för det fortsatta arbetet.
Berit lyfter frågan kring de idéburnas behov i detta och hur de ideella kommer behöva resurser.
Anders Hjorts funktion finns plötsligt inte längre och informationen på hemsidan har försvunnit
och hon upplever att detta känns tråkigt. Det konstateras att planen hela tiden varit att Anders
skulle varit anställd i arbetet fram till att Överenskommelse blev till. Uppbyggnaden av Överenskommelsens hemsida är på gång, men Borås Stad har bytt webb och det krävs mycket arbeta för
att kunna flytta över det. Här har det blivit brist i kommunikationen. Vi tar upp frågan om vad de
idéburna behöver som en punkt på kommande dagordning för att gräva djupare i detta.
4. Nästa möte
Vi bokade ett nytt möte för beredningsgruppen den 5 april klockan 14:15. Plats Caroli församlingshem. Malin skickar en inbjudan via Outlook och återkommer med en dagordning senast en
vecka innan mötet.
Punkter som skall finnas med på nästa dagordning är:
1. Dialog kring - Vad är det de idéburna behöver?
2. Hur går vi vidare?
- Dialog kring och förslag på aktiviteter baserat på tidigare dokumentationer och dokumentationen från ceremonikvällen.

