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Minnesanteckningar från möte med styrelsens arbetsutskott på 
kansliet i Lund 29 juli 2015. 
 
Närvarande: Rikard Lehmann (ordf.), Bettina Ekdahl (vice ordf.), Marianne Steneroth Sillén 
(skattmästare), Magnus Billqvist (verksamhetskoordinator). 
 
 
Protokoll 
Diskuterade föregående protokoll, där en del synpunkter inkommit som måste diskuteras. 
Efter det ska det skickas ut så fort det är justerat. 
 
Sidan på hemsidan med protokoll som är tillgängliga för styrelsen ska framöver göras 
tillgängliga för alla. Magnus uppdrogs ordna det. 
 
Kickoffen 29-30 augusti 
Inbjudan till kickoffen kommer att gå ut ganska snart och ska innehålla en genomgång av 
pågående, övrig befintlig verksamhet, ansvar för detta samt de förslag och idéer som finns 
om fler projekt. 
 
Utkastet på program till kickoffen diskuterades och med anledning av det krisen med aktiva 
som råder i många kretsar, varför det ser ut så och vad vi hittills gjort för att stävja det. 
Mycket har redan gjorts under året och nu måste vi samla och föra ut detta. 
 
Kretsrådets funktion och olika alternativ diskuterades. Hur kommunikationen med kretsarna 
kan bli bättre så vi når alla och inte bara det dryga hälften som normalt närvarar. 
Kretsrundor till alla Skånes hörn är en början, där alla kretsar bjuds in. Första planerade 
rundan ska gå till nordost, men den har skjutits fram och kommer tidigast att gå av stapeln 
under senhösten. 
 
På kickoffen föreslås en workshop med diskussion i mindre grupper, som delvis byter 
deltagare så alla får sitta med alla. En ordförande i varje grupp, samlad redovisning. Fyra 
punkter föreslås enligt nedan. 
 

1. Krets 2020: Hur ser kretsarna ut 2020? Hur är de formerade? 
 

2. Länsförbundets roll 2020: Tankar, visioner, mål. 
 

3. Du som styrelsemedlem: Hur ser du på ditt engagemang? Vilka är dina hjärtefrågor? 
Vilken tid är du beredd att lägga ner? Här kommer vi eventuellt att använda en mall 
som framgångsrikt används tidigare. 
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4. Samarbeten: Vilka andra organisationer el motsv samarbetar vi med idag? Vilka fler 
skulle vi vilja ha samarbete med?  

 
På kickoffen ska Marianne föredra ekonomin. I samband med diskussion om detta beslöt AU 
att ett faktureringssystem ska ersätta de två vi har idag (kansliet och Storkprojektet har idag 
två olika). Vilket program som ska användas återkommer vi till efter kontakt med vår 
revisionsbyrå.  
 
Till kickoffen ska styrelsen, de adjungerade samt kretsrådets ordförande bjudas in. Det kan 
också vara aktuellt att bjuda in personer för att föredra enskilda punkter.  
 
Regionträff 
Styrgruppen för regionen Skåne-Blekinge ska träffas under hösten. 
 
 
/Magnus Billqvist, verksamhetskoordinator 
 


