DATUM

DIARIENR

2017-09-25

RAR17-01

Protokoll
fört vid sammanträde med beredningsgruppen för RAR i Sörmland
Datum:

2017-09-25 kl 10-12

Plats:

Hotell Malmköping

Närvarande:

Mona Persson, Ann Malmström, Peter Johnsson,
Ola Nordström, Helene Brandell, Mikael Nyman, Ida
Malmborg samt Ola Wiktorson

Övrig medverkande

Maria Eneqvist

Ej närvarande:

Mats Karlsson, Kristina Bengtsson, Charlotta Skålén,
Dag Wallströmer, Annica Westling. Patrik Nilsson,
Gunilla Bergman Larsson, Päivi Pannula, Graham
Owen, Jukka Taipala,

Sekreterare:

Ola Wiktorson

§1

Mötets öppnande

Ordföranden Ola Wiktorson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2

Dagordningens godkännande samt val av justerare

Dagordningen godkändes.
Peter Johnsson utsågs att justera protokollet.
§3

Föregående protokoll 2017-04-04

Föregående protokoll 2017-04-04 godkändes och lades till handlingarna.
§4

Ny struktur

Mötesdeltagarna diskuterade förslag till ny struktur och konstaterade att
förslaget öppnar för flermöjligheter än hinder.
Gruppens reflektioner:
Viss risk för att kontakten mellan förbundet och respektive medlem försämras. Så försumbar att det inte är något att ta hänsyn till.
Viktigt att hitta former för tillvaratagande av erfarenheter. Den nya strukturen underlättar det men ändå en viktig fråga att ta med och utveckla
Även viktigt att hitta former för styrning av insatser förbundet finansierar.
Ökad grad av tydlighet i ansökningar. Den nya gruppen bedöms ge effekten att ansökningar blir mer tydliga än tidigare ansökningar.
Länssamordning.
Den nya strukturen bedöms också ge goda förutsättningar att dela erfarenheter över länet och då det finns önskemål från medlemmarna också samordna utvecklingen mellan kommuner och länsdelar.
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Namn
Den svåraste frågan och efter en lång och utförlig diskussion enas mötet
om att det nya namnet bör vara ”RAR:s Utvecklingsgrupp”.
Mötet enas om att nuvarande beredningsgrupp avvecklas, antar förslaget
till ny mötesstruktur samt den nya gruppens namn ska vara ”RAR:s Utvecklingsgrupp”
§5

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
§6

Avslutning

Ola W tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet:
Ola Wiktorson
Ordförande/Förbundschef
Justeras:
Peter Johnsson
Nyköpings kommun
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