Minnesanteckningar beredningsgruppen Överenskommelsen
23 augusti kl. 10:00-12:00
Närvarande: Berti Hallqvist, Monica Johansson, Lena Sjöberg och Malin Andersson

Gemensamt studiematerial för Överenskommelsen
Arbetet med att ta fram ett studiematerial har påbörjats. Vi tar hjälp av det studiematerial som
man nationellt tagit fram inom ramen för Överenskommelsen. Tanken är att vårt eget material
blir ett mindre omfattande och ska bygga på vår lokala Överenskommelse här i Borås.
Samtalsmaterial syftar till att fördjupa förståelsen för;
- Varför ÖK finns,
- Orden bakom Överenskommelsen i Borås,
- Visa på möjligheter kring hur man kan samverka,
- Föreingen eller organisationens eventuella roll och intresseområden kopplat till Överenskommelsen.

Hur lär vi mer om varandra

Anders och Malin har funderat på att göra fler reportage, filmer och kanske poddar där olika verkasamheter kan förklara vad de gör och vad de ser för utmaningar som de vill samverka kring.
Lätt Svenska på Hässleholmen är ett gott exempel som vi skulle kunna lyfta fram genom någon
av metoderna.

Nytt om Hemsidan

Anders Hjort, Malin Andersson och Per Blank (Fof) har tillsammans tagit fram ett förslag på hur
hemsidan för Överenskommelsen kan bli mer målgruppsanpassad och renare.
Innehållsmässigt kommer allt som finns idag på sidan att finnas kvar men rubriker som ”Aktuellt” och ”Aktuella samarbeten” lyfts fram på huvudsidan. Därtill läggs nya ingångar såsom ”Inspiration från omvärlden” samt ”Det här är vi!” till. Syfte är att sprida kunskaper och idéer från
andra samt öka kunskapen om varandra genom att skildra berättelser och önskemål på olika sätt.
Övriga ingångar kring organisation och anslutning med mera lägger vi i vänstra spalten.
hur
Den nya hemsidan kan publicerat när de hunnit fylla på med några saker under de nya rubrikerna.

Överenskommelsens organisation (Samråd)

Anders Hjort har pratat med Västerås och Göteborg och skrivit ihop lite information. Gruppen
läser snabbt igenom materialet och reflekterar kring dem.
Gruppen får inte bli så stor och då behöver vi bunta ihop vissa föreningar. Det finns fördelar
med en sådan konstellation som vi har i styrgruppen idag samt kanske att vi komplettrar med
någon aktör från exempelvis idrottslivet. Att vissa representanter är något flexibla så som i Västerås är intressant. Berit föreslår att vi även tittar på hur samverkansgruppen i Örebro fungerar?
Malin tar kontakt med dem.
Såsom det lyfte på förra styrgruppen så känns det som vi pratar om samma frågor på både beredningsgruppen och styrgruppen så det är inte säkert beredningsgruppen behövs längre. Beredningsgruppens representanter skulle kunna ersätta dem i styrgruppen om någon får förhinder
istället.

Aktuella samverkansområdet

Det har tidigare nämnts satt det kanske kan bli aktuellt med ett stormöte om utvecklingen på
Sjöbo. Malin berättar kort om att det fortfarande pågår en process kring att mobilisera nämnderna och förvaltningarna för ett gemensamt arbete för att vända en negativ hälsotrend på Sjöbo.
Projektets grundsten blir i så fall att utgå från befolkningen behov i området och att både befolkningen och De idébruna kommer bli inbjudna att vara med i en medskapande process redan från
början.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen håller på att utveckla och förändra sin organisation och bemanning kring fritidsgårdsverksamheten. Förvaltningen skulle i samband med detta önska att
samarbeta med föreningar och organisationer som är intresserade av att utveckla sin verksamhet i
samverkan för att skapa en positiv fritid för barn och unga i olika områden i Borås. En utgångpunkt blir då självfallet föreningarnas intresseområde och möjligheter. Ett exempel på en fungerande samverkan kring detta är på Dalsjöfors fritidsgård.

Stormöte 28 november.

Vi behöver börja flagga för datumet. Förslag är att vi startar 17:30 erbjuder en macka och håller
på till 21.
Vi behöver hitta en person som är proffs på att hålla stora dialogforum. Malin har ställt frågan till
Anders Holmberg och fått ett prisförslag. Malin och Lena pratade också om det vid tidigare möte
idag och då konstateras att Fritids- och folkhälsoförvaltningen precis anställt två av Sensus tidigare medarbetare som är duktiga på att hålla forum som detta. Malin skall undersöka om det är
möjligt att de kan vägledningen i dialogen under stormötet. Det är ju väldigt bra att de har en
bakgrund i de idéburnas verksamhet och att de dessutom finns inom stadens organisation.
Övrigt
De idéburna behöver träffas och prata om Anders Hjorts arbetsbeskrivning samt ersättning för
resor, telefon mm utanför lön. Lena samordnare ett möte.
Nästa möte bokas preliminärt till den
9 oktober klockan 13-15, Fritids- och folkhälsoförvaltningen kontor, Sturegatan 38.
Vid pennan
Malin

