
 

Styrelseprotokoll 

Plats och tid Lycksele, medborgarhuset 2020-09-18  10.00-12.20 
  
Beslutande Karin Malmfjord ordf, Region Västerbotten 

Mikael Broman vice ordf, Försäkringskassan 
Joachim Ejderhäll, Arbetsförmedlingen 

       Peter Åberg, Storuman kommun 
       Inger Stenlund, Sorsele kommun 
   
 
 
  
Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef  
       Nicke Grahn, Dorotea kommun, ersättare 
        Håkan Jansson, Region Västerbotten, ersättare 
 
Utses att justera 

 
Peter Åberg 

  
 
 

 

 
Sekreterare ........................................................... 11 Paragrafer   

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

Karin Malmfjord 
  
Justerande .......................................................... 

Peter Åberg 
 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2020-09-18 
  
Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 



                                          § 625 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Karin Malmfjord öppnar mötet och hälsar alla 
hjärtligt välkomna till höstens första sammanträde. 
 

                                          § 626 
Val av justerare 
 
Peter Åberg utses till justerare. 

 
                                          § 627 

Godkännande av dagordning 
 

                                           Efter det att de nya punkterna ”Rekrytering ny förbundschef”  
                                           samt ”Fyrpartssamverkan södra Lappland” adderats till 
                                           dagordningen fastställdes densamma. 
                                           
 
                                           § 628 

                     Förbundschefen informerar 
 
                                           Förbundschefen informerar om aktuella händelser i förbundet,             
                                           styrelsen tar del av informationen. 
 
                                           § 629 

                     Medlemmarna informerar 
                                            
                                           Medlemmarna informerar från sina respektive organisationer, 
                                           styrelsen tar del av informationen. 
                                            
                                           § 630 

Yttrande angående 2019-års revision 
 
                                           Styrelsen antar yttrandet (se bilaga) gällande 2019-års revision 

och översänder det till revisionen. Försäkringskassans ledamot 
framför det väsentliga i att följa upp revisionens 
rekommendationer. 

 
                                            
                                           § 631 

                     Delårsrapport 2020 
 
                                           Styrelsen fastställer delårsrapport (se bilaga) per den 31/8 2020 
                                           
 
                                            
 
 
 



                                           § 632 
                     Rekrytering ny förbundschef 

 
                                          Styrelsen ger ordförande och vice ordförande i uppdrag att 
                                          inleda rekryteringsprocessen av ny förbundschef i anledning 
                                          av nuvarande förbundschef´s kommande pensionering. 
                                           
 
                                           § 633 

                     Fyrpartssamverkan södra Lappland 
 
                                           Styrelsen beslutar att, till förbundschefen uppdra att till det 
                                           första sammanträdet med styrelsen 2021presentera 
                                           strukturen för en fungerande fyrpartssamverkan för södra 
                                           Lappland. 
                         
                                           § 634 
                                           Övriga frågor 
                                           
                                           Inga övriga frågor fanns anmälda. 
                                          
                                           § 635 
                                           Mötets avslutning 
                                           
                                          Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet. 
                                           .                                                        
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