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Protokoll förbundsstyrelsemöte i Sverok
Möte nummer: 6/2020
Mötesdatum: 16 november
Föregående möte: 3-4 oktober
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1. Mötets öppnande och formalia
●

Mötet öppnades.

Mötet beslutade
1. att fastställa röstlängden till Alexandra Hjortswang, Max Horttanainen, Erland Nylund, Helena
Sandahl, David Eriksson och Elaine Boström (6 personer).
2. att förklara mötet beslutsmässigt.
3. att välja Alexandra Hjortswang till mötesordförande.
4. att välja Erland Nylund till mötessekreterare.
5. att välja Helena Sandahl till demokratifrämjare.
6. att välja Max Horttanainen och David Eriksson till protokolljusterare.
7. att fastställa dagordningen.
8. att fastställa sista datum för publicering av mötesprotokoll till 2020-12-13.
9. att justera röstlängden till Alexandra Hjortswang, Max Horttanainen, Erland Nylund, Helena Sandahl,
David Eriksson, Lucy Jonsson och Elaine Boström (7 personer).

Handlingar
Dagordning (sidan 2)

Information om adjungeringar
Personer kan adjungeras som
● Gäst, med närvarorätt på mötet.
● Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga.
● Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga.
● Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.
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1.1 Ratificering av per capsulam-beslut
Styrelsen har möjligt att ta beslut mellan de ordinarie mötena, "Per Capsulam" (PC-beslut). Dessa ska då
ratificeras på nästkommande styrelsemöte. Denna dagordningspunkt handlar enbart om att ratificera
eventuella beslut som tagits sedan förra mötet.
Inga ärenden att ratificera på detta möte.
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2. Avstämningar
Under denna punkt går styrelsen genom sådant som hänt efter föregående styrelsemöte.
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2.1 Genomgång beslut i ledningsgruppen
och verkställande utskottet
På FS-mötet i augusti antogs en ny förvaltningsorganisation, där VU har ett tydligare löpande ansvar. VU har
sedan dess haft sina första två officiella möten, och planerat in sina möten för hösten. VU har balnd annat
beslutat:
● VU har berett underlagen till detta möte med förslag på hur de extra MUCF-bidragen kan användas.
● Det första krisstödet har beviljats till bergslagens Action Förening.
● Ett extra VU-möte är inplanerat den 25/11 för att hantera krisstödsansökningar.
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3. Diskussioner
Syftet med dessa är att samla in styrelsens tankar och perspektiv för att ta med sig dem i det fortsatta
arbetet med en fråga. Målet är inte konsensus utan att få en heltäckande bild med alla relevanta
synpunkter. Den som skrivit underlaget bereder diskussionen genom att ge en bakgrund och föreslå
relevanta perspektiv. Det är också den som skrivit underlaget som förbereder metoderna för
diskussionen. Alla DU avslutas alltid med de frågor som diskussionen ska kretsa kring.
Exempelmall för DU:
https://docs.google.com/document/d/1v2uIdQXXIYVZtva8yxopiyrtqzd5ll0VT3cqvvH5IDU/edit?usp=sharin
g
De som har rätt att framlägga diskussionsunderlag är: Förbundsstyrelsen

Handlingar
Inga.
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4. Beslut
Här ska frågan avgöras genom ett beslut. Underlaget ska beskriva allt som är relevant för beslutet. I dessa
ärenden ska diskussionerna kretsa kring att nå ett beslut och därför är fokus på eventuella konkreta
ändringsförslag snarare än allmänna synpunkter. Inga beslut fattas under ett möte såvida inte ett BU
inkommit som berör det ärendet.
Ett beslutsunderlag (BU) ska alltid avslutas med tydliga att-satser enligt mallen.

Exempelmall för BU:
https://docs.google.com/document/d/1-S0YXEW80Rmqf8XcTapbJE1QVJwqyBsFhbx05krYISk/edit?usp=shar
ing

De som har rätt att framlägga beslutsunderlag är: Förbundsstyrelsen
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4.1 Beslut: Nya förslag budget 2020
Mötet beslutade
1.
2.
3.
4.
5.

att förbundsstyrelsen lägger fram ett ändringsförslag om att öka posten “Statsbidrag” under
“Intäkter” till 11 000 000 kr.
att förbundsstyrelsen lägger fram ett ändringsförslag om att öka posten “Skilltree” under “Kostnader
föreningar” med 470 000 kr.
att förbundsstyrelsen lägger fram ett ändringsförslag om att öka posten “Projekt SverokTV” under
“Kostnader förbundet” med 600 000 kr.
att förbundsstyrelsen lägger fram ett ändringsförslag om att öka posten “Kommunikation” under
“Kostnader föreningar” med 630 000 kr.
att förbundsstyrelsen lägger fram ett ändringsförslag om att öka posten “Föreningsbidrag” under
“Kostnader föreningar” med 300 000 kr.

Handlingar
Beslutsunderlag: Nya förslag budget 2020
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Beslutsunderlag: Nya förslag budget 2020
BU: Nya förslag budget 2021
Skriven av: Alexandra Hjortswang
Den 20-11-16
Uppskattad tidsåtgång: 45 minuter

Beskrivning och bakgrund
I och med tillskottet till MUCFs pott för statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer stämmer inte längre
den budget vi lagt fram till Riksmötet 2020. För 2020 kommer vi få 3,4 miljoner extra, som vi kan föra över till
2021. Vi kommer oavsett det tillskottet troligtvis ha ett plusresultat på minst 2 miljoner för 2020. Den senaste
prognosen på intäkter för 2021 innebär att det nuvarande förslaget på utgifter ger ett resultat på - 253 000 kr.
Då är alltså inte de 3,4 miljonerna som vi kan föra över inräknade.

Analys
Vi kan välja att lägga fram ändringsförslag till Riksmötet eller stå fast vid det förslag som redan ligger.
Fördelar med att ändra är att vi får ett förslag som ligger närmare verkligheten och ger medlemmarna insyn
och påverkansmöjlighet utifrån detta. Nackdelar med att ändra är att vi fortfarande inte vet hur mycket vi
faktiskt kommer få, inte vet hur projektansökningar som behandlas först efter Riksmötet kommer påverka
och inte kommer ha hunnit behandla de här ändringsförslagen på ett optimalt sätt, i och med att vi haft så
kort tid på oss. Oavsett är min bedömning att förbundsstyrelsen kommer behöva revidera budgeten i början
av nästa år.
Ledningsgruppen har diskuterat möjliga förslag till ändringar baserat på insatserna nedan. Kommentarerna
är från GS.
Behålla två personer som ska jobba med Skilltree
Summa: 470 000 kr
Kommentar: Baserat på vart vi är på väg med sjunkande medlemstal och att förbunds- sekreteraren, som lagt
mycket tid på Skilltree och andra utbildningsinsatser som förenings- konferensen och distriktsutbildningarna,
slutar vara arvoderad tror jag det är viktigt att satsa på Skilltree på riktigt. Med den här satsningen kan deler
av utbildningsledarens tjänst gå till att bidra med andra utbildningsinsatser och vi kan jobba aktivt med
utbildning för att behålla våra föreningar och förbättra medlemsantalet.
Distriktsutvecklare, utöka en tjänst som finns eller en ny tjänst
Kommentar: Idag arbetar RFK-samordnaren 15% för Västerbotten och 15-20% med föreningsutveckling i
väntan på att ha en föreningsutvecklare på plats igen. Jag vill därför inte föreslå en extra person utan istället
fylla RFK-samordnarens kvarvarande tid samt eventuellt utöka tjänsten, som idag är på 80%.

Behålla 1 eller 2 anställda på SverokTV ut året
Summa för en anställd: 296 000 (plus några 1000 för hyra)
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Summa för två anställda: 592 000 (plus några 1000 för hyra)
Kommentar: Den här ändringen skulle ge oss möjligheten att avveckla projektet långsammare och hitta sätt
att ta till vara på den digitala kommunikationskompetensen. Genom att behålla någon eller några anställda
på SverokTV skulle vi kunna lägga tid på att göra SverokTVs kanaler mer integrerade med Sveroks generella
kommunikation.
Omorganisera till en kommunikationsavdelning med en kommunikationsansvarig
Summa: 18 000 kr
Kommentar: Summan 18 000 kr i rena pengar säger inte så mycket om kostnaden egentligen. Den stora
kostnaden skulle ligga på arbetstiden det tar att omorganisera till en kommunikations- avdelning.
Anledningen till att vi bör införa en kommunikationsansvarig är för att knyta kommunikationen i projekten
närmare den generella kommunikationen och att vi ser ut att kunna ha väldigt många tjänster som på olika
sätt arbetar med kommunikation framöver. 2021 har vi budgeterat för att ha en ordinarie kommunikatör.
Fram till Augusti nästa år kommer även 4 tjänster jobba med SverokTV, vilket i grunden handlar om
kommunikation. Vi har dessutom tre ansökningar inne hos Allmänna Arvsfonden som skulle innebära att vi
får 1,5 kommunikatör i projekt och 60% på Sverok TV från Augusti.

Öka till två kommunikatörer, eventuellt utöka til 200%
Summa för att öka till 1,5 kommunikatörer: 331 860
Summa för att öka till två heltids kommunikatörer: 627 720
Kommentar: Under 2020 har vi haft 1,5 tjänst som arbetat med Sveroks kommunikation. Under 2021 är
förslaget att bara ha en. Tanken med att behålla en stark kommunikatörsavdelning är att ge styrka åt
rekryteringsfokuset för förbundet. Frågan då är huruvida en kommunikatör är vägen att gå eller om det är
andra tjänster med rekryteringsfokus som är viktigare. Om man lägger mer pengar på en kommunikatör tror
jag det är viktigt att koppla de pengarna till en tydlig riktning och fokus.
Föreningsfadder med ansvar för rekrytering
Summa: Svårt att beräkna, ca 600.000 plus resor och annat.
Kommentar: En tjänst vars uppdrag det är att rekrytera och sedan följa de nya föreningarna under deras
första år för att skapa stabilitet. Det här är en ofärdig tanke, men med potential. Den skulle behöva en plan
och ett mål med det hela innan jag känner mig trygg på att det skulle bli något vi kommer använda oss av.

Betalningsfunktion i eBas
Summa: ?
Kommentar: Om motionen går igenom är det här är en prioritet. Fortfarande oklart vad det vill kosta.
Nedan ser ni förslag till beslut. Där finns även ett förslag som inte nämns ovan. Det är att öka posten
Föreningsbidrag med 300 000 kr och kommer i praktiken vara pengar som FS sedan kan besluta om att lägga
på Aktivitetsbidrag eller Krisstöd, beroende på hur pandemin utvecklar sig.
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Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att förbundsstyrelsen inte lägger fram några ändringsförslag till Riksmötet 2020
2) ...att förbundsstyrelsen lägger fram ett tilläggsyrkande om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
revidera budgeten
3) … att förbundsstyrelsen lägger fram ett ändringsförslag om att öka posten “Statsbidrag” under
“Intäkter” till 11 000 000 kr
4) … att förbundsstyrelsen lägger fram ett ändringsförslag om att öka posten “Skilltree” under
“Kostnader föreningar” med 470 000 kr
5) ...att förbundsstyrelsen lägger fram ett ändringsförslag om att öka posten “Projekt SverokTV” under
“Kostnader förbundet” med 600 000 kr
6) ...att förbundsstyrelsen lägger fram ett ändringsförslag om att öka posten “Kommunikation” under
“Kostnader föreningar” med 630 000 kr
7) ...att förbundsstyrelsen lägger fram ett ändringsförslag om att öka posten “Föreningsbidrag” under
“Kostnader föreningar” med 300 000 kr
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5. Mötets avslutande
●
●
●

Genomgång av nya uppdrag
Rapport från demokratifrämjaren.
Mötet avslutades.
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