Protokoll

Förbundsstyrelsens digitala sammanträde den 4 maj, 2020.
Närvarande
Per Lodenius
Anders Karlsson
Kenneth Nilshem
Karin Olsson
Magnus Danielsson, punkt 1-8
Sören Runnestig
Ulla Johanson
Tina Jonasson
Håkan Johansson, LRF
Eva Karin Hempel, SV
Johanna Hedlund, CUF
Ersättare
Sven-Anders Svensson, tjänstgörande punkt 1-15.
Malin Svensson, tjänstgörande punkt 9-15.
Anmält förhinder
Marie Sandehult
Nils-Erik Grönvall, JUF
Kansliet
Elinor Metsjö
Karin Fälldin

1. Välkomna

Förbundsordförande Per Lodenius hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat. Ett upprop skedde.
2. Justerare

Beslutade
Att välja Tina Jonasson till justerare av mötet.
3. Godkännande av föredragningslista

Beslutade
Att godkänna föredragningslistan, bilaga 1.
4. Ekonomi

Förbundschef föredrog den ekonomiska rapporten.
Beslutade
Att godkänna den ekonomiska rapporten per 31 mars, bilaga 2.

5. Medlemsrapport

Förbundschef föredrog medlemsrapporten. Sex föreningar är sena med
betalning av hela eller delar av sin årsfaktura. Styrelsen diskuterade principer
om uteslutning vid utebliven betalning.
Beslutade
Att notera medlemsrapporten, bilaga 3
Att uppdra till förbundskansliet att följa upp föreningar med uteblivna
betalningar. Eventuella uteslutningar görs på FS i september.
Att på ett senare FS-möte ta upp rutinen för hantering av medlemmar som
går in och ut samt principen om att utesluta icke-betalande medlemmar
på FS-mötet i maj.

6. Personalfrågor

Förbundschef rapporterade om aktuella kansli- och personalfrågor. Anna
Öhman, tillbaka från föräldraledighet för tjänsten verksamhetsutvecklare för
film och ungdom, samt Sofia Ohlsson, ny verksamhetsutvecklare för
organisation och landsbygd, är igång och jobbar sedan den 1 april. Annons för
verksamhetsutvecklare fastighet och miljö är publicerad och intervjuer kommer
ske senare i maj. Förbundschef berättade också om kansliets nya rutiner med
anledning av coronapandemin som innebär hemarbete för de flesta och
dubblerad friskvårdstimme till två timmar i veckan.
Beslutade
Att notera personalrapporten.

7. Förbundsstämman

Styrelsen diskuterade den digitala stämmans upplägg med anledning av
distriktens inkomna önskemål om endagarsstämma, samt med anledning av
yrkanden om att inte behandla utredningen om medlemsavgiften samt inte
genomföra beredningsgrupper inför behandling i plenum. Styrelsen gick också
igenom stämmohandlingar och diskuterade ansvarsfördelning på stämman.
Beslutade
Att arrangera stämman den 31 maj mellan kl 9-17 och därmed riva upp
föregående beslut om stämma under två dagar.
Att medlemsavgiftsutredningen ska behandlas på stämman.
Att arrangera beredningsgrupper inför stämman.
Att ha ett yrkandestopp kl 12.30.
Att uppdra till kansliet att planera in utdelning av utmärkelser under
lämpliga tillfällen under stämman.
Att anta följande stämmohandlingar:
- Verksamhetsrapport för bygdegårdsförsäkringen bilaga 4
- Halvtidsuppföljning långsiktiga mål
bilaga 5
- Halvtidsuppföljning plan för föryngring
bilaga 6
- Redovisning ålagda uppdrag från förra stämman bilaga 7
- Motionsyttranden för motion 1-5
bilaga 8
- Medlemsavgift och medlemsavgiftsutredningen bilaga 9
- Verksamhetsriktlinjer för 2021-2022
bilaga 10
- Stämmouttalande
bilaga 11
- Upplägg och föredragningslista för stämman
bilaga 12
- Beredningsgrupper
bilaga 13
- Förslag till beslut stämman
bilaga 14

8. Krisberedskap

Förbundschef föredrog AU:s förslag om att ansöka om medlemskap i Folk och
Försvar. I och med den ökade verksamheten kring lokala krisberedskapsfrågor
och riksförbundets nyfunna kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap är det en strategisk utveckling av bygdegårdsrörelsens roll inom
området. Styrelsen diskuterade frågan och storleken på eventuell medlemsavgift
som vi inte fått något tydligt svar på i dagsläget.
Beslutade
Att ansöka om medlemskap i Folk och Försvar till en maximal årskostnad av
7000 kronor.

9. Överskott Landlotten

Överskottet från Landlottens senast avslutade period är nu bekräftat till 98 137
kronor. Styrelsen diskuterade hur överskottet ska disponeras.

Beslutade
Att 100 000 kr avsätts till ungdomscheckar (max 5 000 per förening eller
distrikt enligt tidigare modell).
Att 1 863 kronor som inte användes för den publika landsbygdskonferensen
omdisponeras till ungdomscheck 2020 för att nå upp till summan
100 000 kronor i ungdomscheckar.
10. Påverkansarbete och coronapandemin

Förbundschef och förbundsordförande rapporterade om påverkansarbetet
kopplat till coronapandemin. Möten och skrivelser har genomförts och planeras
ytterligare med kulturdepartementet, statssekreterare för landsbygdsministern,
Boverket, Sveriges kommuner och regioner samt enskilda riksdagspolitiker.
Enkät är utskickat till våra medlemsföreningar för att få kunskap och underlag
för påverkansarbetet om hur pandemin drabbar dem. Styrelsen diskuterade
pandemins effekter och föreslog förbundschef att ett webbinarium på temat
med våra medlemsföreningarna som målgrupp vore värdefullt.

11. Rapporter

- Förbundschef rapporterade att digital distriktsordförandekonferens kommer
arrangeras den 11 maj kl 20.00 samt digital kick-off för distriktens
kontaktpersoner i fastighet, kultur, ungdom och landsbygd den 14 maj.
Dessutom hålls digital utbildning för distriktens hemsidesredaktörer den 12
maj.
- Förbundschef rapporterade att stämmoutbildningar då teknik och
stämmoordning gås igenom kommer arrangeras den 17, 18 och 19 maj.
- Förbundschef rapporterade att Marianne Nord som styrelsen utsett som en av
mottagarna av högsta utmärkelsen redan fått utmärkelsen 2006. Rutiner för att
liknande misstag inte ska ske igen införs på förbundskansliet.
- Förbundschef rapporterade att verksamhetsberättelsen kommer skickas ut för
digital signering inom kort.
12. Övriga frågor

- Styrelsen diskuterade att alla medlemsföreningar inte har kunskap om
skillnaden mellan ideell och ekonomisk förening. Riksförbundet bör erbjuda
tydligare hjälp att konvertera ekonomiska till ideella föreningar, kanske med SV
som resurs.
- Styrelsen diskuterade besparingen som kommer göras med anledning av att
förbundsstämman arrangeras digitalt istället för fysiskt. På FS-mötet i
september kommer ekonomisk prognos behandlas med möjlighet att
omdisponera resurser.
- Fråga om distribution av stämmohandlingar ställdes. Stämmohandlingar
skickas ut per post till ombuden men läggs också upp digitalt på hemsidan i
slutet på denna vecka.

13. Anmälningsärenden

Beslutade
Att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna:
Protokoll AU 200421-22
Protokoll AU 200427
Protokoll FS 2020-03-20
Protokoll FS 2020-04-07
Protokoll FoF-råd 2020-03-31
Protokoll landsbygdsråd 2020-04-17
Protokoll ungdomsrådet 2020-03-21
Brev krisberedskap till kommuner
Skrivelse kulturdepartementet
Skrivelse Kulturrådet
Skrivelse Boverket
Uppföljning VP 2020
Öppet brev Dalarna
Öppet brev Uppsala
Öppet brev Västerbotten

bilaga 15
bilaga 16
bilaga 17
bilaga 18
bilaga 19
bilaga 20
bilaga 21
bilaga 22
bilaga 23
bilaga 24
bilaga 25
bilaga 26
bilaga 27
bilaga 28
bilaga 29

14. Utvärdering av verksamhetsåret och önskemål om

råd
En runda angående utvärdering av verksamhetsåret genomfördes. Styrelsen
diskuterade också sammansättning av råden. Önskemål om att sitta med i
specifika råd mejlas till förbundschef och förbereds av AU inför FS:s
konstituerande möte efter förbundsstämman.
15. Mötets avslutande

Förbundsordförande Per Lodenius tackade för ett bra möte och förklarade
sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet

Karin Fälldin
Förbundschef
Justeras

Per Lodenius
Förbundsordförande

Tina Jonasson
Förbundsstyrelseledamot

