
 

Sida 1 av 2 

 

Minnesanteckningar Samordningsgruppen område Väst 

fysiskt träff  22-05-20. 

Närvarande: Anna Toftedahl, Lennart Johansson, Kim Jondell, Reagan Andersson, 

Björn Carlstedt, Lisa Norberg, Jenny Andersson, Kristina Leijon, Lisbeth Larsson, 

Niklas Hjelte, Mikael Astner, Gunvor Åsberg och Jonas Ericsson som var med digitalt. 

 

Incheckning 

Under incheckning får alla ordet och berättar hur de har det. 

Centret informerar 

Två ombudsmän på centret slutar. 

En ombudsman kommer en tid att jobba i ”Nya lokaler” projekt för andra center.  

En samordnare har vikariat på KFU fram till februari nästa år 

Några av personalen är sjukskrivna. 

Centret har påbörjat rekrytering av två ombudsmän. 

Centret får stöd av två samordnare från LOY en tid. 

 

Rekryteringsaktiviteter 

Under v 33 kommer centret att vara ute i våra avdelningar för att ”Fika med Vision”. 

Planeringsarbetet av detta pågår nu. Om din avdelning eller klubb är intresserad av att 

medverka kontakta Lena Lindholm rekryteringscoach på centret.  

 

Information från Förbundsstyrelsen 

FS jobbar nu med förberedelse inför Förbundsmötet som hålls 29 september – 1 

oktober. 76 motioner har inkommit. I slutet av juni skall svaren från FS vara tillgängliga 

på hemsidan. 

FS jobbar vidare med frågan om medlemsavgiften. 

Se bilaga 1 

Återkoppling av nationell träff för Samordningsgrupperna som genomfördes i maj. 

Se bilaga 2 

Datum: 2022-05-20 

Antecknat av Gunvor Åsberg 



 

Sida 2 av 2 

 

Områdesträffar i Väst 

Avdelningarna tillsammans med ombudsmän på centret jobbar med att få fler att delta 

på områdesträffarna. Områdesträffarna hålls en gång i månaden och är ett viktigt 

nätverk för erfarenhetsutbyte, stöd och lärande. De som bjuds in till träffarna är 

ordförande eller någon annan från styrelsen. 

 

Kommande mötestider för Samordningsgruppen. 

Fysiska träffar sker på Centret i Göteborg kl 9.00-15.00. Digitala träffar blir kortare och 

slutar ca 12.00 

Inplanerade tider för hösten är: 

26 augusti – Centret Göteborg 

14 oktober – Centret Göteborg 

1 december – Digitalt 

Minnesanteckningar förda av Gunvor Åsberg – Visions Center i Göteborg, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


