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Protokoll Representantskapsmötet den 26/5 2010
Art:

Representantskap för Forum för Frivilligt Socialt Arbete

Tid:

26/5 2010, kl. 14.00-16.00

Plats:

Stortorget 5, Bullkyrkan

1
Mötets öppnande
Anna Carlstedt, föreningens ordförande, gjorde en personlig exposé av Forums
verksamhet, förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna.
2
Val av ordförande och sekreterare
Anna Carlstedt frågade om det fanns förslag till mötesordförande och sekreterare.
Till dessa funktioner föreslogs:
a) Mötesordförande, Pia Magnusson
b) Sekreterare, Ludvig Sandberg
Mötet beslutar
-

att välja enligt förslag.

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
2 Civilförsvarsförbundet
3 Diakonistiftelsen Samariterhemmet
4 Extrakompis
5 Fenix
6 Frälsningsarmén
7 Föreningen FVO
8 Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
9 Hela Människan
10 Hopp
11 Individuell Människohjälp
12 IOGT-NTO
13. KFUK-KFUM
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Ej representerat
Anders M. Johansson
Marika Andræ
Ej representerat
Ej representerat
Solveig Blomberg
Ej representerat
Ej representerat
Frank Åkerman
Ej representerat
Kjell Jonsson
Lena Nilsson
Patrik Schröder
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14 Lions Clubs International
15 LP-verksamheten
16 Majblommans riksförbund
17 Riksförbundet BRIS
18 Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
19 Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar
20 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
21 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
22 Rädda Barnen
23 Sensus Studieförbund
24 Sociala Missionen
25 Studieförbundet Vuxenskolan
26 Styvmorsviolen
27 Svenska Kyrkan
28 Svenska Röda Korset
29 Sveriges Blåbandförbund

30 Sveriges Frikyrkosamråd
31 Sveriges Invandrare Mot Narkotika (SIMON)
21 Sveriges Kvinnojourers och tjejourers riksförbund
33 Sveriges Makalösa Föräldrar
34 Viljans frivilligcentral
35 Våga Värna Varandra

Ej representerat
Ej representerat
Lena Holm
Ej representerat
Gunilla Sundblad (lämnade
mötet kl. 15.15, under pkt 8)
Ej representerat
Margaretha Svensson-Paras
Ej representerat
Lars Carlsson
Mats Bernerstedt
Agneta Dahlemark (tillkom
kl. 14.30 under pkt 6)
Kristina Båth-Sågänger
Ej representerat
Elisabeth Hjalmarsson
Ann Wedin
Annika R Bergman
(lämnade mötet kl. 16.23,
under pkt 11)
Ej representerat
Ej representerat
Catarina Andersson
Ej representerat
Ej representerat
Östen Bohlin

Därmed kunde 19 av 35 ombud konstateras närvarande, enligt ovanstående.
Mötesordföranden frågade om mötet kunde godkänna röstlängden enligt listan.
Mötet beslutar
-

att godkänna röstlängden.
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Val av justeringspersoner (två)

Till justeringspersoner föreslås: Annika R Bergman och Ann Wedin.
Mötet beslutar
-

att välja dessa till justeringspersoner.
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Årsmötets stadgeenliga utlysande

Enligt stadgarna skall mötet utlysas fyra månader i förväg, dvs. senast den 25
januari. Göran Pettersson bekräftar att kallelse och styrelsens förslag sändes ut den
25 januari.
Mötet beslutar
-

att representantskapet är stadgeenligt utlyst.
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Årsredovisning för verksamhetsåren 2008 och 2009
a) Verksamhetsberättelse för 2008
b) Verksamhetsberättelse för 2009
c) Resultat- och balansräkning för 2008
d) Resultat och balansräkning för 2009
e) Revisorernas rapport för 2008 och 2009

Mötesordföranden föreslår att de två årens verksamhet och ekonomiska förvaltning
föredras samt att revisorernas rapport därefter behandlas. Efter detta avser
ordföranden föreslå att mötet går till beslut och hon får stöd för den
beslutsordningen.
a+b) Verksamhetsberättelse för 2008 och 2009
Göran Pettersson föredrar de två årens verksamhetsberättelser och ordföranden
lämnar ordet fritt.
Lena Holm (Majblommans riksförbund) tycker att det är mycket bra som beskrivs
men vill gärna se färre förkortningar i dokumenten
Gunilla Sundblad (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare) vill ha ett byte av
rubrik från Volontärskap till Frivillighet för att Volontärskap för henne betyder
något delvis annat än frivillighet.
c+d) Resultat och balansräkning för 2008 och 2009
Göran Pettersson föredrar de två årens resultat och balansräkning och ordföranden
lämnar ordet fritt för frågor.
e) Revisorernas rapport
Föreningens lekmannarevisor, Östen Bohlin, föredrar nyckelformuleringarna i
revisorernas rapport, vars slutsatser är att styrelsen inte anses ha brutit mot
föreningens stadgar under perioden varvid revisorerna föreslår ansvarsfrihet för
styrelsen.
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Mötesordföranden frågar om mötet kan godkänna verksamhetsberättelserna för
2008 och 2009 års verksamhet och lägga dem till handlingarna?
Mötet beslutar
-

att godkänna verksamhetsberättelserna för år 2008 och 2009.

Mötesordföranden frågar om mötet kan godkänna resultat och balansräkningarna
för 2008 och 2009 års verksamhet och lägga dem till handlingarna?
Mötet beslutar
-

att godkänna resultat och balansräkningarna för år 2008 och 2009.

Mötesordföranden frågar om mötet kan godkänna revisorernas rapport för 2008 och
2009 års verksamhet och lägga dem till handlingarna?
Mötet beslutar
-

att godkänna revisorernas rapport för år 2008 och 2009.
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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?
Mötet beslutar
-

att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens
verksamhet och ekonomi för perioden 2008 och 2009.

8
Årsavgift för perioden 2011 och 2012
Inga förändringar föreslagna. Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om oförändrade
avgifter.
Mötesordföranden frågar mötet om man kan besluta om oförändrad avgift.
Mötet beslutar
-

att inte förändra årsavgiften.
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Styrelsens förslag samt motioner
a) Styrelsens förslag till Idépolitisk plattform

Mötet får en muntlig redovisning av process och innehåll från Margaretha Svensson
Paras, som varit en av styrelsens representanter i arbetet med plattformen samt av
Ludvig Sandberg som varit föredragande tjänsteman.
Mötesordföranden lämnar ordet fritt i frågan om den Idépolitiska plattformen.
Flera ombud uttrycker stöd för innehållet i plattformen men reser frågan om det är
rimligt att den antas såsom gällande för Forum inklusive dess
medlemsorganisationer? Patrik Schröder (KFUK-KFUM), Mats Bernerstedt
(Sensus) samt Elisabeth Hjalmarsson (Svenska Kyrkan) säger att de inte har mandat
att godkänna plattformen såsom gällande för sina respektive organisationer.
Gunilla Sundblad (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare) anmäler att de saknar
beskrivningar av den typ av frivilligarbete som de organiserar.
Östen Bohlin tar dels upp frågan om plattformen borde uttrycka något om
ersättningsnivåer i vår sektor, dels ifall stycket om mätmetoder kan exemplifieras
mer. Anna Carlstedt (styrelsen) menar att frågan om ersättningsnivåer är viktig och
bör behandlas men att plattformen inte är rätt plats för det. Ann Wedin (Svenska
Röda Korset) menar att frågan om exempel i denna typ av texter alltid är svår för att
det finns så många och valet blir svårt att motivera.
Det blir i diskussionen tydligt att det finns ett stöd för att godkänna plattformen
såsom ett inriktningsdokument för Forum, inte formellt gällande dess
medlemsorganisationer men som ändå kan anses väl förankrat i dess
medlemsorganisationer.
Yrkande från Anna Carlstedt (styrelsen): att på s. 6, första styckets sista mening
stryka orden ”och alla dess medlemsorganisationer”.
Yrkande från Patrik Schröder (KFUK-KFUM): att på s. 9, sista stycket som
beskriver de stora folkrörelserna lägga till ordet ”Idrottsrörelsen”.
Mötesordföranden frågar om mötet är berett att gå till beslut i fråga om den
Idépolitiska plattformen?
Mötet går till beslut.
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Mötet beslutar
-

Att den Idépolitiska plattformen antas som ett inriktningsdokument för
Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Att den Idépolitiska plattformen inte formellt är styrande för Forums
medlemsorganisationer men att den är väl förankrad hos dem
Att på s. 6, första styckets sista mening stryka orden ”och alla dess
medlemsorganisationer”.
Att på s. 9, sista stycket som beskriver folkrörelsernas framväxt lägga till
ordet ”Idrottsrörelsen”.
Att styrelsen får i uppdrag att åtgärda redaktionella förändringar i texten i
enlighet med intentionen i detta beslut

Applåder.
b) Styrelsens förslag till revidering av Forums stadgar
Anders M. Johansson från Forums styrelse föredrar de ändringsförslag som föreslås
och yrkar bifall till det förslag som styrelsen lagt fram. Mötesordföranden lämnar
därefter ordet fritt.
Lena Holm (Majblommans riksförbund) tar upp frågan om namnet på föreningen
och menar att det inte täcker dess intressefält. Hon menar att föreningens uppdrag
inte uteslutande handlar om frivilligt arbete utan också andra former såsom
kooperativ och liknande.
Anna Carlstedt (styrelsen) menar att namnfrågan är komplex, att den har diskuterats
många gånger och att den nog kan finnas anledning att ta upp den, men att det inte
är rimligt att vid sittande möte bestämma sig för ett nytt namn.
Anders M. Johansson påpekar att man kan fråga sig varför den organisation han
arbetar för heter Civilförsvarsförbundet, men att en namnändring är en stor sak att
genomföra.
Yrkande från Anna Carlstedt: ”att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag i
frågan om föreningens namn inför nästkommande representantskap 2012.”
Mötesordföranden frågar om mötet är berett att gå till beslut.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar
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-

Att bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar
Att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag i frågan om namn på
föreningen inför nästkommande representantskap 2012.

c) Styrelsens förslag till justering av Verksamhetsinriktning för åren
2009 – 2012 (bilaga 7 i möteshandlingarna)
Göran Pettersson föredrar de justeringar som styrelsen föreslagit (se bifogat
dokument). Styrelsen anser att det varit en viss felaktig rubriksättning i
inriktningshandlingen. Styrelsen vill att det som varit vision istället blir mission och
vice versa. Styrelsen vill justera verksamhetsidén något samt tillfoga
Volontärbyråns verksamhetsidé:
Vision 2009-2012 (tidigare mission)
Ett samhälle med generell välfärd och ett starkt ideellt engagemang där alla kan
växa och känna tillit.
Mission 2009-2012 (tidigare vision)
Vi är en samlande röst och en ledande aktör för det svenska frivilliga sociala
arbetet.
Verksamhetsidé 2009-2012 (”politisk påverkan” och ”verksamhetsstöd” tillagt)
Vi är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer Sverige.
Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte,
verksamhetsutveckling och verksamhetsstöd förbättrar vi förutsättningarna för
idéburna organisationer och det ideella engagemanget.
Volontärbyråns verksamhetsidé (fanns inte med tidigare)
Volontärbyrån förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer i
Sverige och samlar och delar kunskap om volontärengagemang.
Mötesordföranden lämnar ordet fritt.
Elisabeth Hjalmarsson (Svenska Kyrkan) frågar om det är så att föreningens
uppdrag förskjuts från medlemsorganisationerna mer mot sektorsöverbyggnad i och
med arbetet med sektorsbildningen? Hon menar att det finns en risk att vi skapar för
slutna system där den mångfald av uppfattningar och erfarenheter som hela sektorn
består av, inte kommer till tals i de sammanhang där de breda sektorsparaplyerna
agerar.
Mats Bernerstedt (Sensus) reflekterar i sin roll som ordförande för CIVOS kring
behovet av öppenhet och mångfald samtidigt som det finns ett behov av
samordning. Utmaningen är nog just att hitta tillräckligt öppna arbetsformer så att
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alla känner sig välkomna men att vi samtidigt kan ha en stark gemensam röst när
det finns behov av det.
Lena Holm (Majblommans riksförbund) frågar om det verkligen finns några
övergripande frågor som motiverar en sådan organisation som CIVOS?
Mats Bernerstedt (Sensus) ger ett exempel: frågan om moms.
Yrkande från Elisabeth Hjalmarsson (Svenska Kyrkan): att det görs ett tillägg i
verksamhetsinriktningen på s. 4 stycket med rubriken ”Att verka för en nära dialog
med medlemsorganisationerna”, där den första meningen får ett tillägg som lyder
”samt att bygga upp en kunskap hos medlemsorganisationerna kring arbetet med
sektorsgemensamma frågor”
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar
-

Att godkänna förslagen till justeringar i inriktningsmålen för perioden 20092012, med följande ändringar som tillkommit under mötet
Att byta ut ISIP mot CIVOS samt stryka orden ”CIVOS omfattar hela
ideella sektorn”
Att på s. 4 göra ett tillägg som lyder ”samt att bygga upp en kunskap hos
medlemsorganisationerna kring arbetet med sektorsgemensamma frågor”
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Verksamhetsplanering
a) Styrelsens rapport om verksamhetsplanen för 2010

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 ettåriga planerna. Representantskapet får en redogörelse för
verksamhetsplanens huvudsakliga innehåll. Mötesordföranden lämnar ordet fritt.
Mötet beslutar
-

att lägga rapporten till handlingarna
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Val av:
a) Ordförande (två år)
b) Övriga styrelseledamöter (två år)
c) Revisorer (två år)
d) Valberedning (två år)

Janna Olzon, ledamot av valberedningen, berättar om valberedningens arbete och
går igenom förslaget:
Till ordförande för de kommande två åren föreslås omval av Anna Carlstedt som
accepterar omval.
Två av de sittande ledamöterna har förklarat att de inte står till förfogande för
omval: Margaretha Svensson-Paras och Marie Nordström.
Valberedningen har hittat två ersättare;
David Sundén som är direktor på Västerås stadsmission och alltså sitter i styrelsen
för Riksföreningen för Sveriges stadsmissioner, som tidigare arbetat på Sensus
studieförbund och varit förtroendevald inom Ideell Arena.
Fredrik Hedlund som leder arbetet inom Svenska Kyrkans satsning på ideellt arbete
Ideellt Forum.
Valberedningens förslag till ny styrelse är alltså:

Ordförande:
Anna Carlstedt, ordförande i IOGT-NTO (omval)

Övriga ledamöter:
David Sundén, direktor Västerås stadsmission (nyval)
Carina Ohlsson, ordförande Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (omval)
Kristina Båth-Sågänger, verksamhetschef Studieförbundet Vuxenskolan (omval)
Anders M Johansson, Civilförsvarsförbundet (omval)
Lars Carlsson, Rädda Barnen (omval)
Fredrik Hedlund, Svenska Kyrkan (nyval)
Mötesordföranden frågar mötet om Anna Carlstedt åter kan väljas till ordförande
för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.
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Mötet beslutar
-

att välja Anna Carlstedt till ordförande för Forum för Frivilligt Socialt
Arbete för perioden 2010-05-29 till och med nästa representantskapsmöte
som skall hållas senast 2012-05-31.

Mötesordföranden frågar mötet om ovan nämnda personer kan väljas till ledamöter
i styrelsen för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.
Mötet beslutar
-

att välja David Sundén, Carina Ohlsson, Kristina Båth-Sågänger, Anders M
Johansson, Lars Carlsson, Fredrik Hedlund, till ledamöter i styrelsen.

Revisorer
Ordinarie
Östen Bohlin, föreningsrevisor
Bo Sunesson, auktoriserad revisor
KPMG

Suppleant
Åke Pettersson, 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.

Valberedning föreslår en ny valberedning: Margaretha Svensson-Paras
(sammankallande), Marie Nordström samt Kjell Ove Oscarsson.
Mötet beslutar
-

att tillsätta följande valberedning Margaretha Svensson-Paras, Marie
Nordström samt Kjell Ove Oscarsson att till representantskapet 2012
förbereda nya kandidater till föreningens olika funktioner.
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Övriga frågor

Som sista punkt på dagordningen avtackades Margaretha Svensson-Paras för sitt
mångåriga arbete i styrelsen samt Marie Nordström för sina två år.
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Mötets avslutning

Den omvalda ordföranden Anna Carlstedt tackar för förtroendet och visat intresse
och förklarar härmed 2010 år representantskap för avslutat.

Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

_________________
Ludvig Sandberg
Sekreterare

___________________
Pia Magnusson
Mötesordförande

Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

_________________
Annika R Bergman
Justeringsperson

___________________
Ann Wedin
Justeringsperson
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