
 

Styrelseprotokoll 

Plats och tid Lycksele stadshus och  digitalt  2018-06-11  11.00-12.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund  ordf, Lycksele kommun 

Mikael Abrahamsson  vice ordf  Malå kommun, via tel 
Mikael Broman, Försäkringskassan, via tel 
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting 

      Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen 
Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.  
        
  
Utses att justera Ulrika Westergren 
 
 

 

 
Sekreterare ........................................................... 12 Paragrafer   

Stig-Lennart Karlsson 
  
Ordförande ........................................................... 

Lilly Bäcklund 
  
Justerande ........................................................... 

Ulrika Westergren 
 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2018-06-011 
Anslag uppsatt den 

 
Anslag tas ner den 

 

  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 



 
                                          § 511 

Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet 
 
 
§ 512 
Val av justerare 
 
Ulrika Westergren, utses till justerare. 
 
 
§ 513 
Godkännande av dagordning 
 
Punkten ”Sammanträdesdagar hösten 2018” läggs till 
dagordningen, därefter fastställer styrelsen dagordningen. 
 
§ 514 
Föregående protokoll 
 
Protokollet från den 9/3 2018 gås igenom och läggs därefter till 
handlingarna. 
 
 
§ 515 
Info från förbundschefen 
 
Förbundschefen ger en kort information om det aktuella läget i 
förbundet. Styrelsen mottar informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
§ 516 
Yttrande angående årsredovisning 2017 
 
Förbundchefen föredrar förslag till yttrande angående 
revisionens missiv gällande årsredovisning för 2017. 
 
Styrelsen antar förslaget som sitt eget och uppdrar till 
förbundschefen att insända  yttrandet (se bilaga) till revisionen.. 
 
 

                                           § 517 
Policy gällande personuppgiftshantering. 
 
Förbundchefen föredrar förslag till policy angående 
personuppgiftshantering, GDPR, (se bilaga). Styrelsen antar 
därefter policyn gällande personuppgiftshantering. 
 



 
 
 

                                           § 518 
Förbundsordning 
 
Förbundschefen föredrar förslag till ny förbundsordning i 
anledning av nya medlemmars inträde. Efter några redaktionella 
förändringar beslutar styrelsen att uppdra till förbundschefen att 
sända ut förslaget till ny förbundsordning (se bilaga) på remiss 
till befintliga och tillkommande medlemmar för yttrande. 
 

                                            
                                         
 
 § 519 
 Ansökan om medel 
 

                                           En ansökan (se bilaga) om medel har inkommit från Lycksele      
                                           kommun angående utbildningsinsatser  inom  psykisk  ohälsa.   
                                           Styrelsen ställer sig positiv till ansökan, men då den ännu inte är  
                                           beredd av LSG så blir beslutet att förbundschefen tillser att  
                                           ansökan bereds i LSG och får den ett positivt beslut där så är  
                                           ansökan i och med det att anses som beviljad. 
 
 
 
 
                                            § 520 

 Sammanträdesdagar hösten 2018 
 
Styrelsen fastställer följande datum och tider för höstens två 
sammanträdesdagar: 
 
24/9       08.00-09.00 
26/11     08.00-10.00 

 
 
                                           § 521 

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns anmälda 

 
                                                                                     
 
                                           § 523 

Mötets avslutande 
 
Ordförande tackar deltagarna och avslutar därmed mötet. 

 


