DATUM

DIARIENR

2015-09-15

RAR15-01

PR O T O KO LL

fört vid arbetsutskott - Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Datum:

2015-09-15 kl 13.00 - 15.00

Plats:

Hotell Malmköping

Närvarande:

Marie Svensson, Eskilstuna, ordf,
Britta Bergström, Landstinget, 2:e v ordf t o m §8
Katarina Enkvist Bohlin, Arbetsförmedlingen
Ola Wiktorson, förbundschef

Ej närvarande:

Anna-Lena Karlsson, Försäkringskassan
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta, 1:e v ordf

Sekreterare:

Ann Lundqvist

§1

Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes efter tillägg under övriga frågor.
§3

Föregående protokoll 2015-05-13

Föregående protokoll 2015-05-13 godkändes och lades till handlingarna.
§4

Ekonomisk rapport inklusive prognos

Utsänd ekonomisk rapport, som utgör underlag för verksamhetsplan 2016,
redovisades.
Beslut: Arbetsutskottet beslutade att godkänna ekonomisk rapport och
prognos 2015 inklusive prognos 2016-17 samt att den föreläggs styrelsen
28 september.
§5

Beslutsförteckning

Utsänd beslutsförteckning över RAR-finansierade insatser redovisades.
Beslut: Arbetsutskottet beslutade att godkänna beslutsförteckning RARfinansierade insatser samt att den föreläggs styrelsen den 28 september.
§6

Uppföljning av verksamhetsplan 2015

Ola Wiktorson redovisade uppföljning av verksamhetsplan 2015.
Beslut: Arbetsutskottet beslutade att godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2015 samt att den föreläggs styrelsen den 28 september.
§7

Inriktning RAR efter 2015

Arbetsutskottet diskuterade presenterat förslag till ”Inriktning RAR efter
2015” inklusive bild ”RAR:s samverkansprocess + årscykel”.
Arbetsutskottet godkände fortsatt arbete med förslaget.
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§8

Verksamhetsplan (VP) 2016

Ola W beskrev förslag till verksamhetsplanens utformning och innehåll.
Den 28 september presenteras ett diskussionsunderlag för styrelsen, som i
november ska fastställa verksamhetsplan 2016.
Arbetsutskottet godkände fortsatt arbete med verksamhetsplan 2016 utifrån
redovisad beskrivning.
§9

Utvärdering – upphandling resp FoU i Sörmland

Ola W informerade om RAR:s pågående upphandlingsprocess gällande
utvärdering.
§10

Nationell konferens 5-6 april 2016 i Eskilstuna

RAR i Sörmland kommer att vara värd för 2016 års nationella nätverkskonferens för samordningsförbund, som anordnas av Nationella rådet den 5-6
april i Eskilstuna.
Arbetsutskottet fick en lägesrapport om programgruppens arbete.
Ola W planerar att bilda en ”Festkommitté” samt att föreslå styrelsen avsätta medel för arrangemang i samband med konferensen.
Arbetsutskottet godkände rapporteringen samt enades om att föreslå styrelsen att RAR bekostar styrelsens deltagande på konferensen.
§11

Dagordning styrelsen 28 september

Arbetsutskottet enades om dagordning för styrelsen den 28 september.
§12

Rapporter & information

Arbetsutskottet godkände utsänd information, som därefter lades till handlingarna.
§13

Övriga frågor

Kalendarium 2016
Arbetsutskottet enades om att avvakta med kalendarium 2016 tills styrelsens datum för 2016 är planerade.
Hävning av avtal EU-strateg
Samordningsförbundet i Uppsala län har inkommit med en hävning av avtalet gällande gemensam EU-strateg. Hävningen ska gälla från och med
2015-06-11 med anledning av att EU-strategen fått uppdraget som tillförordnad förbundschef.
Hävningen – som godkänts av RAR – anmäldes och lades till handlingarna.
§15

Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avlutade därefter mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

Justeras

Ann Lundqvist
Förbundssekreterare

Marie Svensson
Ordförande

Katarina Enkvist Bolin
Ledamot
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