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Plats och tid Lycksele stadshus 2011-09-23     08.30-12.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Anders Hahlin, vice ordförande, Arbetsförmedlingen 
Kjell-Åke Johansson, Försäkringskassan 
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting  
 

Närvarande icke tjänstgörande    
 
 
 
Övriga deltagande 

 
Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA  
Lennart Melin, projektledare, CREA, ISA, Ung Resurs § 216 

 
 
 
 
 
Utses att justera                               
 
Justeringens plats och tid  
 
Sekreterare ......................................................................  10 Paragrafer   

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

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

Anders Hahlin 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2011-09-23 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den   
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
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                                           § 210 
                                           Mötets öppnande 

 
Ordförande hälsade alla välkomna, och då särskilt Af:s nye 
representant Anders Hahlin, varefter hon för klarade mötet för 
öppnat. 

                                           
                                           § 211 

Val av justerare 
 
Anders Hahlin utsågs att justera dagens protokoll. 
 

                                           § 212                                           
                                           Godkännande av dagordning 

 
Efter att, ”Val av vice ordförande” och ”Nytt datum för nästa 
sammanträde” lagts till övriga frågor så fastställdes 
dagordningen. 
 

                                           § 213 
                                           Föregående protokoll 
  

Protokoll daterat 2011-05-20 gicks igenom och lades därefter 
med godkännande till handlingarna.                                         
  
 
§ 214 

                                           Information från verkställande tjänsteman 
                                           

 VT informerar om aktuella frågor, en träff för förbunden i de  
4 nordligaste länen kommer att avhållas i Sundsvall den  
10-11/11 . Förbundet kommer att representeras av VT.  
 
NNS, det nationella nätverket för samordningsförbund har kallat 
till ett extra årsmöte och höstkonferens på Arlanda den 18/11, 
till mötet åker förutom VT även Marita Fransson och Anders 
Hahlin. 
 
 VT informerar om det kommande arbetet med 
verksamhetsplanering inför 2012, VT kommer att utarbeta ett 
förslag som kan ligga till underlag för färdigställande och beslut 
vid nästkommande styrelsemöte.                                        
  

 
                                            § 215 

Information från medlemmarna 
 
Styrelseledamöterna informerade från sina respektive 
verksamheter. 
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                                            § 216 
Rapporter 
 
- CREA, ISA, och Ung Resurs ½- års rapporter.   
 
Lennart Melin i egenskap av projektledare för ovan nämnda 
projekt besökte mötet, detta för att svara på frågor om 
rapporterna.( rapporterna bilägges protokollet). 
 
  
 § 217  

                                       Äskande av medel från staten inför 2012 
 
Styrelsen beslutade att från staten inför 2012 äska medel 
motsvarande 2011 års belopp, det vill säga, 1 450 000 kr. 
 
 
§ 218 
 Övriga frågor 
  
”Val av vice ordförande” 
I och med att förbundets tidigare vice ordförande Bert 
Larneback lämnat styrelsen skall ny vice ordförande utses. 
 
Styrelsen utser därför Anders Hahlin till ny vice ordförande, 
detta från och med denna dag till och med 2014-12-31. 
 
”Nytt datum för nästa sammanträde” 
Styrelsen beslutar att nästa sammanträde skall avhållas den 
21/11,10.15-15.00  
 
 
§ 219 
Mötets avslutande 
 
Ordförande tackar för väl förrättat arbete och avslutar därmed 
mötet. 
  

 
 
 
 


