Plats och tid

Lycksele stadshus 2013-02-20

Beslutande

Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun
Håkan Jonsson, Arbetsförmedlingen
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting
Gunilla Pettersson, Försäkringskassan

09.30-12.00

Närvarande icke tjänstgörande

Övriga deltagande

Utses att justera

Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA
Calle Franklin, PULS, (§ 285)
Lena Holmgren, PULS, (§ 285)

Gunilla Pettersson

Justeringens plats och tid
Sekreterare

...................................................................... 13 Paragrafer
Stig-Lennart Karlsson

Ordförande

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

Justerande

.........................................................
Gunilla Pettersson

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

2013-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Anslag tas ner den

Stig-Lennart Karlsson

§ 278
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 279
Val av justerare
Gunilla Pettersson utsågs att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
§ 280
Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt förslag.
§ 281
Föregående protokoll
Protokoll daterat 2012-11-30 gicks igenom och lades därefter
med godkännande till handlingarna.

§ 282
Information från VT
VT informerar om det nyligen påbörjade förebyggande arbetet
med unga i Lycksele, där förbundet kommer att fungera som en
samverkande aktör, till nästa styrelsemöte i LYSA kommer den
för ändamålet bildade arbetsgruppen samt den Lokala samarbets
gruppen, LSG att bjudas in
§ 283
Information från medlemmarna
Medlemmarna informerar från sina respektive organisationer
§ 284
Årsredovisning 2012
Styrelsen beslutar att, godkänna årsredovisningen för 2012.

§ 285
Ansökningar
Två ansökningar behandlades, (se bilagor) besluten blev som
nedan följer
”Trossen”
Att: Bevilja ansökan om förlängning av projekttiden med
ytterligare ett år, 20130701-20140630 med som högst 540 000
kr för genomförandet av vad som i ansökan beskrivs. Befintligt
uppdragsavtal korrigeras i enlighet med beslutet mellan LYSA
och sökanden.
Att: Medel utbetalas i efterskott mot redovisade kostnader.
Att: Beslutet gäller under förutsättning att LYSA från sina
medlemmar erhåller nödvändiga medel.
”PULS”
Att: Bevilja ansökan med som högst 400 000:- för genomförandet
av vad som i ansökan beskrivs.
Att: Insatsen är att betrakta som en utbildningsinsats och av
engångskaraktär.
Att: Innan medel utbetalas, inkomma med en handlingsplan för
genomförandet av det i ansökan beskrivna.
Att: Utbetalning sker vid fyra (4) tillfällen under 2013; 31/3,
30/6, 30/9 samt 31/12
Att: Uppföljning av handlingsplanen sker innan utbetalningarna i
juni, september samt december.
Att: Beslutet gäller under förutsättning att LYSA från sina
medlemmar erhåller nödvändiga medel.

§ 286
Sammanträdesplan.
Sammanträdesplanen fastställdes enligt följande;
5 juni, 09.00-14.00
25 sep, 09.00-12.00
27 nov, 09.00-14.00

§ 287
Val av vice ordförande
Till ny vice ordförande efter Anders Hahlin, valdes
Håkan Jonsson.

§ 288
Kurser och konferenser
Styrelsen valde att avstå från deltagande i den ” Nationella
konferensen för finansiell samordning” Däremot kommer
förbundets VT att närvara.

§ 289
Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda

§ 290
Mötets avslutande
Ordförande tackade för gott arbete och avslutade därmed mötet

