Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Protokoll

Plats och tid

Lycksele stadshus 2011-02-18

Beslutande

Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun
Bert Larneback, vice ordförande, Arbetsförmedlingen
Kjell-Åke Johansson, Försäkringskassan
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting (via telefon)

Närvarande icke tjänstgörande

Christer Rönnlund, ersättare Lycksele kommun

Övriga deltagande

Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA
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08.30-16.00

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Sekreterare

...................................................................... 10 Paragrafer
Stig-Lennart Karlsson

Ordförande

.......................................................................
Lilly Bäcklund

Justerande

.........................................................
Bert Larneback

______________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum
Anslag uppsatt den

2011-02-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

.......................................................................

Anslag tas ner den

Stig-Lennart Karlsson
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§ 184
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla och särskilt styrelsens nye ledamot Bert
Larneback, Arbetsförmedlingen välkomna, och förklarade
därmed mötet öppnat
§ 185
Val av justerare
Bert Larneback utsågs att justera dagens protokoll.
§ 186
Godkännande av dagordning
Efter det att frågorna gällande ”Gemensamma planeringsdagar
2011” samt ”Årsredovisning 2010” lagts till punkten övriga
frågor så fastställdes dagordningen.
§ 187
Styrelsens konstituerande
Styrelsen beslutade att utse Lilly Bäcklund till ordförande samt
Bert Larneback till styrelsens vice ordförande, detta för tiden
från och med dagens datum till och med 2014-12-31.
§ 188
Föregående protokoll
Föregående protokoll, daterat 2010-11-25 gicks igenom och
lades därefter med godkännande till handlingarna.
§ 189
Information från Verkställande tjänsteman
VT informerar kort om sitt deltagande vid konferensen ”En
gemensam ingång”
VT berättar att arbetet med årsredovisningen för 2010 pågår och
att den skall vara undertecknad av styrelsen och revisorerna
senast den 31 mars, revisionssammanträdet kommer att avhållas
i Umeå den 12 april.
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§ 190
Information från medlemmarna
Styrelseledamöterna informerade från sina respektive
verksamheter.
§ 191
Rapporter
VT rapporterar att de från projekten inkomna årsrapporterna skall
analyseras av styrgruppen d.v.s. LSG. Därefter kommer resultatet
att presenteras för styrelsen

§ 192
Övriga frågor
Styrelsen fastställde datum för de gemensamma
planeringsdagarna som skall genomföras med
samordningsförbunden i Umeå och Skellefteå. Datum fastställs
till, 26-27 oktober 2011.
Styrelsen beslutar att årsredovisningen gällande 2010 kommer
att fastställas genom att densamma skickas runt till de ordinarie
ledamöterna för undertecknande, så kallat ” per capsulam”.

§ 193
Mötets avslutande
Ordförande tackar samtliga närvarande för dagens arbete och
avslutar därmed mötet.
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