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Protokoll Representantskapsmötet den 29/5 2008 
Art:  Representantskap för Forum för Frivilligt Socialt Arbete 

 

Tid:  29/5 2008, kl. 14.00-16.00 

 

Plats:  Stortorget 5, Bullkyrkan 

 

 

1 Mötets öppnande 
Eric Edlund, föreningens ordförande, förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga 

närvarande välkomna. 

 

2 Val av ordförande och sekreterare 
Eric Edlund frågade om det fanns förslag till mötesordförande och sekreterare. Till 

dessa funktioner föreslogs: 

 

a) Mötesordförande, Sven Winberg 

b) Sekreterare, Ludvig Sandberg 

 

Mötet beslutade att välja de föreslagna. 

 

3 Justering av röstlängd 
 
Ludvig Sandberg läser upp röstlängd, närvarande ombud ger sig till känna. 

 

Följande ombud för medlemsorganisationerna har därmed kunnat konstateras: 

 

1 Brottsofferjourernas riksförbund  Eva Larsson 

2 Civilförsvarsförbundet Anders M. Johansson 

3 Diakonistiftelsen Samariterhemmet  Lennart Hammar 

4 Fenix Ej representerade 

5 Frälsningsarmén  Inger Thrysin 

6 Föreningen FVO  Ej representerade 

7 Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer  Ej representerade 

8 Hela Människan  Örjan Wallin 

9 Individuell Människohjälp  Kjell Jonsson 

10 IOGT-NTO  Anna Carlstedt 

11 Jourhavande Medmänniska  Ej representerade 
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12. KFUK-KFUM Ej representerade 

13 Lions Clubs International  Ej representerade 

14 LP-verksamheten  Lars Johansson 

15 Majblommans riksförbund Lena Holm 

16 Riksförbundet BRIS  Ej representerade 

17 Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare  Helena Dittmer 

18 Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar  Lisa Ingestad 

19 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige  Gunilla Westny 

20 Rädda Barnen  Lars Carlsson 

21 Sensus Studieförbund  Mats Bernerstedt 

22 Sociala Missionen  Frank Åkerman 

23 Studieförbundet Vuxenskolan  Kristina Båth-Sågänger 

24 Styvmorsviolen Ej representerade 

25 Svenska Kyrkan  Iréne Pierazzi 

26 Svenska Röda Korset  Eva Hall 

27 Sveriges Blåbandförbund  Per-Olof Svensson 

28 Sveriges Frikyrkosamråd  Marianne Andréas 

29 Sveriges Invandrare Mot Narkotika (SIMON)  Ej representerade 

30 Sveriges Kvinnojourers riksförbund  Carina Ohlsson, tom. § 

9a 

31 Sveriges Makalösa Föräldrar  Alexandra Fritzon 

32 Viljans frivilligcentral Ej representerade 

33 Våga Värna Varandra  Östen Bohlin 

34 ExtraKompis Jesper Pihlqvist 

 

Därmed kunde 22 ombud konstateras närvarande, enligt ovanstående. 

 

Mötesordföranden frågade om mötet kunde godkänna röstlängden enligt listan. 

 

Mötet beslutade att godkänna röstlängden. 

 

4 Val av justeringspersoner (två) 
 
Till justeringspersoner föreslås: 

 

Eva Hall och Lisa Ingestad 

 

Mötet beslutar att välja dessa till justeringspersoner. 
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5 Årsmötets stadgeenliga utlysande 
 
Enligt stadgarna skall; 

- mötet utlysas sex månader i förväg, dvs senast den 29 december.  

- Förslag från styrelsen sändas ut senast 4 månader i förväg, dvs senast den 29 

januari.  

- Handlingar inför mötet skall sändas ut senast en månad i förväg, dvs 29 

april.  

 

Mötet får en redogörelse av hur informationen om mötet gått till där det finns en 

avvikelse från stadgarnas krav; nämligen att styrelsens förslag inte har skickats ut 

fyra månader i förväg. De gick ut en månad före mötet. 

 

Mötesordföranden frågar därefter om mötet, med noteringen om avvikelsen från 

stadgarnas krav, därmed kan anse utlysningen stadgeenlig. 

 

Mötet beslutar att representantskapet är stadgeenligt utlyst. 

 

6 Årsredovisning för verksamhetsåren 2006 och 2007 
a) Verksamhetsberättelse för 2006 och 2007 

b) Resultat- och balansräkning för 2006 och 2007 

c) Revisorernas rapport för 2006 och 2007 

 

a) Verksamhetsberättelse för 2006 och 2007 

Göran Pettersson inleder med att gå igenom de fyra inriktningsmålen som varit 

styrande för Forums arbete i perioden 2005-08, och hur långt vi nått på dessa. 

 

En mer enad sektor  

Måltexten: När 2008 är till ända bör den socialt inriktade frivilligsektorn vara 

betydligt mer samlad än nu, gemensamma utgångspunkter identifierade och en 

tydlig koalitionsbildning skapad.  

 

Var står vi nu? Som en biprodukt till processen om överenskommelsen har också 

en process startat som handlar om närmare samordning, den kallas för Ideella 

sektorns intresseplattform (ISIP).  

 

Spelreglerna formulerade och signerade  
Måltexten: Vid periodens slut bör sektorn och staten ha formulerat övergripande 

spelregler som stadfäster vilka grundläggande principer som styr relationen stat – 

frivilligorganisationer och relationen kommuner – frivilligorganisationer, och 
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signerat dessa.  

 

Var står vi nu? Det är med tillfredsställelse vi konstaterar att vår målsättning 

verkar kunna slå in. Inget är säkert förrän besluten är fattade men det ser bra ut.  

 

Ökad tydlighet  
Måltexten: Forum arbetar inte bara för frivilligorganisationerna i traditionell 

mening utan är också till för icke vinstutdelande organisationer inom det sociala 

området, som kanske inte har volontärer men som är idéburna. Forum arbetar 

också för volontären i sig som kan ha delvis andra intressen än organisationerna. 

När perioden är slut bör Forum ha en tydligare beskrivning av hur dessa intressen 

ser ut samt ha en verksamhet anpassad till den.  

 

Var står vi nu? Vi har under de fyra år som inriktningen omfattar genomfört 

många samtal/seminarier som handlat om vad vårt fokus är och bör vara. Inte minst 

de interna processerna i styrelse och kansli där vi tagit fram sk. styrkort. Vi har 

dock inte kunnat samla dessa i en policy eller på annat sätt manifestera ökad 

tydlighet om Forums fokusering när det gäller de balanser som måltexten tar upp..  

 

Påbörjad regionalisering  
Måltexten: Allt frivilligarbete är lokalt präglat och utfört. Därför är det alltid ett 

mål att den utveckling som behöver ske kring det frivilliga arbetet skall ske så nära 

det som möjligt. I och med Volontärbyråns etablering i hela landet kommer Forum 

att parallellt med Volontärbyråns utbredning etablera kontakt med lokala 

samarbetspartners för frivilligt socialt arbete. Vid periodens slut bör Forum ha 

etablerat fasta relationer till lokala samarbetspartners för regionalt 

utvecklingsarbete i de tre storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö 

samt i tre ytterligare regioner som inte är präglade av storstäder. 

 

Var står vi nu? Det är rimligt att påstå att Forum har bättre och bredare relationer 

till regionala samverkansnätverk/organisationer idag än då perioden inleddes. Men 

det finns flera viktiga steg kvar att ta för att utveckla en miljö där nationell och 

regional/lokal nivå samverkar helt naturligt. 

 

Göran Pettersson beskriver därpå verksamheten i något större detalj under 2006 och 

2007. Detta finns beskrivet i utskickade verksamhetsberättelser för de två åren. 

 

Mötesordföranden lämnar därefter ordet fritt för kommentarer och frågor. 

 

Marianne Andreas, ombud för Sveriges frikyrkosamråd: Finns redovisningen för 

året 2007? Göran Pettersson: Ja, den finns i underlaget som är utdelat. 
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Mötesordföranden frågar om mötet kan godkänna verksamhetsberättelserna för 

2006 och 2007 års verksamhet och lägga dem till handlingarna? 

 

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna för år 2006 och 2007. 

 

b) Resultat och balansräkning för åren 2006-2007 

Göran Pettersson beskriver resultat och balansräkning för åren 2006 och 2007 och 

konstaterar att Forum växer ekonomiskt. Han kommenterar också det negativa 

kapital som var ett faktum efter året 2007. Hela Forums historia visar att det har 

handlat om att ligga nära vad man klarar ekonomiskt. Det går inte att utveckla en 

verksamhet om man inte satsar. Vi har dock kunnat se att de satsningar som vi gjort 

de senaste åren nu börjar ge resultat också ekonomiskt. Föreningen får, i högre 

utsträckning än tidigare, beviljat bidrag. Och det handlar inte enbart om det 

grundbidrag som Socialstyrelsen utbetalar. Det gäller numera även annan 

finansiering. Det är därför mycket skönt att kunna konstatera de bidrag som nyligen 

beslutats av regeringen om 2 respektive 2,4  miljoner per år i tre år, för att utveckla 

Volontärbyrån och stödet till frivilligcentralerna. 

 

 Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

 

Mötesordföranden frågar därefter om mötet kan godkänna resultat och 

balansräkning. 

 

Mötet beslutar att godkänna balans och resultaträkning för åren 2006 och 2007. 

 

c) Revisorerna rapport 

Östen Bohlin, representant för de två revisorerna, föredrar huvudpunkterna i 

revisionsrapporten. 

 

Mötesordföranden frågar om mötet kan godkänna och lägga revisorernas rapport till 

handlingarna? 

 

Mötet beslutar att godkänna revisorernas rapport. 

 

 

7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Baserat på den information som ombuden har om verksamhet och ekonomi, frågar 

mötesordföranden om man är beredd att ge styrelsen ansvarsfrihet? 
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Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens 

verksamhet och ekonomi för perioden 2006-2007. 

 
8 Årsavgift för perioden 2009 och 2010 
Inga förändringar föreslagna. Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om oförändrade 

avgifter. 

 

Mötesordföranden frågar mötet om man kan besluta om oförändrad avgift. 

 

Mötet beslutar om oförändrad årsavgift. 
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9 Styrelsens förslag samt motioner 
 

a) Styrelsens förslag till Verksamhetsinriktning för åren 2009 – 

2012  

 

Mötet får en redovisning av huvudpunkterna i den föreslagna 

verksamhetsinriktningen. 

 

Inriktningsmål 2009-2012 
För den kommande perioden 2009-2012 ställer vi upp följande inriktningsmål: 

- Att verka för att överenskommelsen mellan staten och sektorn 

implementeras på både nationell och regional/lokal nivå. 

- Att verka för en mer enad idéburen sektor. 

- Att verka för en nära dialog med medlemsorganisationerna  

- Att verka för framtagandet av en nationell stödstruktur för det frivilliga 

arbetet. 

- Att verka för en proaktiv opinionsbildning. 

- Att verka för mer likartade villkor för hela idéburna sektorn. 

 

Mötesordföranden lämnar därmed ordet fritt. 

 

Marianne Andreas, ombud för Sveriges frikyrkosamråd; Marianne efterfrågar en 

tydligare beskrivning av kansliets nuvarande utformning och hur resurserna för det 

ser ut, eftersom det ju har skett ganska mycket den senaste perioden med projekt 

etc. 

 

Göran Petterson: projektet BEDA ökade förstås det ekonomiska resultatet i vår 

resultat och balans och vi ökade tjänsteomfattningen en del för att kunna genomföra 

projektet. Utöver detta går Göran Pettersson igenom kansliets utformning: 

 

Namn  titel  % tjänst 07 % tjänst 08 

Göran Pettersson;  generalsekreterare,  100 100 

Ludvig Sandberg,  politiskt sakkunnig,  100 100 

Hanna Broberg,   politiskt sakkunnig,  70   50 

    Varav 20 % i BEDA 

Heidi Sandberg,   red. nyhetsbrev,  80 50  

    Varav 50 % BEDA 

Amelie Silfverstolpe,  verksamhetsledare VB  100 100 

(föräldraledig 2007 och 2008) 
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Ulrika Erksell, nationell etablering VB 100 100 

Maria Ahlsander information VB  100 100 

(vikare för Amelie Silfverstolpe) 

Ariane Rodert    50 50 

Göran Folke kamrer  20 20 

Oscar Kindbom datastöd  löpande fakturering 

 

Göran Pettersson beskriver här också de nya stöden som regeringen nyligen beslutat 

om, dels 2 miljoner per år i tre år för att utveckla Volontärbyrån och göra den mer 

tillgänglig för hela landet, dels 2,4 miljoner per år i tre år för att utveckla ett stöd till 

frivilligcentralerna. 

 

Eva Hall, ombud för Svenska Röda Korset; tar upp en tråd från förmiddagens 

seminarium där den engelska överenskommelsen, den sk. The Compact, beskrevs. 

Det fanns där ett konfliktlösningsinstrument som kändes intressant. För det är ju så, 

menade Eva, att även om vi försöker etablera bra samverkansklimat så blir det 

ibland fnurror. Vore inte detta något att lyfta för Forum redan nu? 

 

Göran Pettersson beskriver lösningen som NCVO arbetar med för de som inte var 

med på förmiddagens seminarium. Han reflekterar också kring den lösning som de 

har där administrativt och ekonomiskt. Deras uppföljningsmekanism, där 

konfliktlösningsfunktionen är en del, baseras på lotteripengar från ”The big lottery” 

motsvarigheten till Svenska spel. Man har inte gjort detta till en del av NCVOs 

verksamhet rent administrativt. Pettersson håller med om att frågan är berättigad, 

men kanske att detta inte borde ligga inom Forums egen ram? Det finns ju många 

intressenter här och det är viktigt att finna en form som fungerar för alla. 

 

Lars Carlsson, ombud för Rädda Barnen; ställer en fråga om stimulansbidragets 

exakta storlek. Han frågar också om det redan nu finns tankar om fortsatt 

finansiering efter de tre åren? 

 

Göran Pettersson; läser ur Socialstyrelsens beslut där summan 2 miljoner kr per år i 

tre år återges. Göran Pettersson ber Ulrika Erksell berätta en del om tankarna i 

arbetet med utvecklingen av Volontärbyrån.  

 

Carina Olsson, ombud för Sveriges kvinnojourers riksförbund, lämnar mötet kl. 

14.45.  

 

Mötet justerar därmed sin röstlängd till att omfatta 21 ombud. 
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Anna Carlstedt, ombud IOGT-NTO; tar upp en fråga om EU-perspektivet i 

verksamhetsinriktningen. Hon frågar om inriktningsmålet om implementering av 

överenskommelsen borde omfatta också EU-nivån? Anna ser gärna att detta blir ett 

medskick till nya styrelsen att fundera över. 

 

Göran Pettersson menar att det är ett bra förslag och berättar något om arbetet med 

att etablera en överenskommelse på EU-nivå, den sk. Chartern, som Forum varit 

med om att driva i vårt EU-paraply CEDAG
1
. 

 

Alexandra Fritzon, ombud för Sveriges makalösa föräldrar, tar upp en fråga om 

Volontärbyråns utveckling och den nyrekrytering som den kan leda till. Hon undrar 

om rekryteringen bara omfattar tjänster placerade i Stockholm? 

 

Ulrika Erksell; refererar till det pågående arbetet om hur utvecklingen av 

Volontärbyrån skall skötas och att detta är en fråga som finns med. Huruvida 

tjänster skall placeras på annan plats än i Stockholm måste bedömas utifrån vad det 

är vi vill åstadkomma och hur vi tror att detta bäst blir verklighet. Och vi har inte 

alla svaren på det än. 

 

Efter detta frågar mötesordföranden om mötet är berett att fatta beslut om 

verksamhetsinriktningen, med det medskick som Anna Carlstedt efterfrågade. 

 

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsinriktningen, med medskicket till styrelsen 

om EU-nivån i arbetet med att implementera överenskommelser. 

 

b) Motion från Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala 

 

Mötet får en redogörelse av Margaretha Svensson-Paras för motionens 

huvudsakliga innehåll; behovet av att undersöka möjligheterna till samverkan 

mellan olika paraplyer..  

 

                                                 
1
   

Comité européen des associations d’intérêt general/European Council for non-profit 

organisations (CEDAG) är ett nätverk av regionala och nationella 

paraplyorganisationer från många av EU:s medlemsstater. Dessa representerar 

gemensamt över 50 000 idéburna organisationer med över 9 miljoner 

individuella medlemmar. CEDAG etablerades 1989 med målet att ge röst åt 

idéburna sektorn på EU-nivån i frågor som är gemensamma för alla 

organisationer. 
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Mötesordföranden lämnar därefter ordet fritt.  

 

Lena Holm, ombud för Majblommans riksförbund, frågar hur man fångar upp alla 

dessa paraplyer och frågor? 

 

Margaretha Svensson-Paras: menar att det handlar om att sätta sig ner och prata, 

kanske att samlokalisering kan vara en väg, kanske samgående kan vara en lösning. 

 

Östen Bohlin, ombud för Våga Värna varandra; refererar till ett möte i Bryssel för 

några år sedan där det var en liknande diskussion. Då framfördes förslaget att man 

skulle bilda en ny organisation med mycket stark bas, med ekonomiskt stöd av EU-

kommissionen, där de andra paraplyerna kan gå samman. Kanske kan man tänka sig 

någon liknande lösning i Sverige?  

 

Marianne Andreas, ombud Sveriges frikyrkosamråd; menar att det är bra att 

styrelsen får i uppdrag att utreda denna fråga. För, menar hon, det är verkligen svårt 

att få vardagen att räcka till när olika paraplyer drar en till olika möten med snarlika 

agendor. 

 

Göran Pettersson redogör för styrelsens överväganden och beslut att rekommendera 

representantskapet att bifalla motionen. 

 

Mötesordföranden frågar därmed om mötet är berett att gå till beslut. 

 

Mötet beslutar att bifalla motionen. 

. 

 

10 Verksamhetsplanering 
 

a) Styrelsens rapport om verksamhetsplanen för 2008 

 

Mötesordföranden beskriver att detta inte är en beslutspunkt, då stadgarna ger 

styrelsen uppdraget att fastställa verksamhetsplan och budget, men att intentionen i 

stadgarna är att representantskapet skall få möjlighet att föra en dialog med 

styrelsen om de ett åriga planerna. Representantskapet får en redogörelse för 

verksamhetsplanens huvudsakliga innehåll. 

 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

 

Mötet beslutar att lägga rapporten till handlingarna 
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11 Val av: 
a) Ordförande (två år) 

b) Övriga styrelseledamöter (två år) 

c) Revisorer (två år) 

d) Valberedning (två år) 

 
Eva Larsson, ledamot av valberedningen, berättar om valberedningens arbete och 

går igenom förslaget: 

 

Till ordförande för de kommande två åren föreslås Anna Carlstedt. 

 

Anna berättar om sig själv; hon är 37 år, har sitt grunduppdrag inom IOGT-NTO 

och arbetar på Stockholms universitet franska institutionen. Anna erkänner ett långt 

”brottsregister” inom ideella sektorn, där nykterhetsfrågorna varit viktiga men 

också att hon varit vice ordförande för Landsrådet för Sveriges 

ungdomsorganisationer (LSU). Hon tycker att det är roligt att jobba i paraplyer och 

hitta de gemensamma frågorna. 

 

Styrelseledamöter som är nya är; Anders M Johansson, Lars Carlsson, Marie 

Nordström.  

 

Anders berättar om varför Civilförsvarsförbundet är med i Forum, där den socio-

ekonomiska bakgrunden till olycksfall varit viktig, dvs olycksfall och det 

förebyggande arbete har en tydlig hemvisst i välfärdsfrågorna. Anders är 54 år 

gammal, har arbetat inom kommunal socialtjänst, är utbildad till socionom, har 

verkat i många ideella sammanhang.  

 

Lars berättar; att han är Rädda Barnens chef för sverigeprogrammet, att han är 45 år 

gammal, har 4 barn, har en bakgrund inom Svenska Röda Korset i 12 år som chef 

för flykting- och folkrättsfrågor, att han är beteendvetare och psykoterapeut och att 

han drev ett litet mediaföretag några år emellan uppdragen i organisationerna.  

 

Marie Nordström, är inte närvarande men Eva Larsson berättar att Marie är T.f. 

enhetschef för Utvecklingsenheten kyrka – samhälle , att hon är socionom, har 

arbetat som arbetshandledare, samt att hon har bred folkrörelseerfarenhet. 

 

Valberedningens förslag till ny styrelse är alltså: 

 



 

 

 
 

SW  

LS  

LI  

EH  
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Ordförande: 
Anna Carlstedt, vice ordförande i IOGT-NTO (nyval) 

 

Övriga ledamöter: 
Margareta Svensson Paras, verksamhetschef Samariterhemmet (omval) 

Carina Ohlsson, ordförande Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (omval) 

Kristina Båth-Sågänger, verksamhetschef Studieförbundet Vuxenskolan (omval) 

Anders M Johansson, Civilförsvarsförbundet (nyval) 

Lars Carlsson, Rädda Barnen (nyval) 

Marie Nordström, Svenska Kyrkan (nyval) 

 

Mötesordföranden frågar mötet om Anna Carlstedt kan väljas till ordförande för 

Forum för Frivilligt Socialt Arbete. 

 

Mötet beslutar att välja Anna Carlstedt till ordförande för Forum för Frivilligt 

Socialt Arbete för perioden 2008-05-29 till och med nästa representantskapsmöte 

som skall hållas senast 2010-05-31 Beslutet var enhälligt. 

 

Mötesordföranden frågar mötet om ovan nämnda personer kan väljas till ledamöter 

i styrelsen för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. 

 

Mötet beslutar att välja Margareta Svensson Paras, Carina Ohlsson, Kristina Båth-

Sågänger, Anders M Johansson, Lars Carlsson, Marie Nordström, ledamöter till 

styrelsen enligt valberedningens förslag. 

 

Revisorer 
Ordinarie: 

Östen Bohlin, föreningsrevisor 

Bo Sunesson, auktoriserad revisor KPMG 

 

Suppleanter:  

Torbjörn Blomé, föreningsrevisor 

Anette Envall Svahn, auktoriserad revisor KPMG 

 

Mötesordföranden frågar mötet om ovan nämnda personer kan väljas till revisorer 

för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. 

 

Mötet beslutar att välja revisorer enligt valberedningens förslag. 
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Valberedning: Göran Pettersson föreslår: Janna Olsson som sammankallande, Eva 

Larsson som ledamot till valberedningen. 

 

Peter Larsson, föreslår Örjan Wallin Hela Människan som ledamot i 

valberedningen. Örjan har varit aktiv i Uppsala föreningsråd bla. 

 

Mötet beslutar att tillsätta följande valberedning Janna Olsson som 

sammankallande, Eva Larsson samt Örjan Wallin, att till representantskapet 2010 

förbereda nya kandidater till föreningens olika funktioner. 

 
12 Övriga frågor 
 

Ett utkast till svar från Forum med anledning av det förslag till överenskommelse 

mellan staten och de socialt inriktade idéburna organisationerna, delades ut till 

ombuden. Göran Pettersson markerade att texten skall ses som en bruttolista och att 

den skall behandlas av styrelsen den 9/6. 

 

Som sista punkt på dagordningen avtackades Eric Edlund som avgående 

ordförande, med att mötet konstaterade att Forum under de år Eric varit ordförande 

vuxit och utvecklats kraftfullt.  

 

Tack Eric! 

 
13 Mötets avslutning 
 

Mötesordföranden tackar för förtroendet och visat intresse och förklarar härmed 

2008 år representantskap för avslutat. 

 

 

 

____________________  _____________________ 

Ludvig Sandberg  Sven Winberg 

Sekreterare   Mötesordförande 

 

 

 

____________________  ______________________ 

Lisa Ingestad   Eva Hall 

Justering   Justering 


