Minnesanteckning
Rådet för idéburna organisationer

1 (3)

Sekretariatet
Handläggare

Datum

Elisabet Ehne Jangehammar

2019-11-14

Plats

Bragska villan, lokal Fryken

Närvarande

Elisabeth Kihlström (KD), ordförande
Marianne Utterdahl (SIV)
Stina Höök (M)
Åsa Johansson (S)
Anneli Snobl, regiondirektör
Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan
Lena Olsson, Svenska Kyrkan, Karlstad stift
Linda Häggkvist, Föräldrastödet i Värmland
Monica Ekström, Brottsofferjouren
Petter Falk, Coompanion
Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda
Pernilla Åberg, processledare idéburen sektor
Pia Augustsson, processledare Region Värmland
Elisabet Ehne Jangehammar, sekreterare

Frånvarande

Erik Olsson (S)

Diarienummer

1

Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet.

2

Presentation av dagordningen

3

Idékonferensen den 10 oktober, reflektioner
Temat för idékonferensen var Hur mår värmlänningen? Cirka 75 personer
deltog och genomförd utvärdering visar att 76 procent var i hög grad nöjda.
Arbetsgruppen tycker att dagen blev bra och som förväntat enligt
planeringen. Praktiskt var inte lokalen optimal och tyvärr fungerade inte
heller hörslingan ordentligt.
Tre ämnen sållades fram som tas vidare till uppföljningsdag den
29 november för idégenerering.
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4

Idéverkstad den 29 november, upplägg
Teman att jobba med är: ofrivillig ensamhet, ojämlikhet i hälsa, samverkan i
praktiken.
Rådet diskuterar samverkan, till exempel koppling till Nya perspektiv och
kommunerna.
Konferens 2020

Inspel till konferens år 2020 efterfrågas av processledarna. Samverkan med
Nya perspektiv, konkreta samarbeten, var finns pågående arbeten i länet?,
kartläggning med ingångar/kontaktvägar, koppling till märkbara effekter
kom upp som idéer.

4
Signering, kriterier
Det finns ett beslut att nya organisationer får signera vid den årliga
konferensen. Rådet diskuterar kriterier för anslutning. Basen är demokrati
och mänskliga rättigheter samt regional verksamhet/uppdrag. Även någon
typ av uppföljning över tid behövs. Inkludering är också en viktig faktor.
Processledarna tar fram ett förslag, med input från övriga, som presenteras
på nästa möte. Ansökningar ska godkännas av rådet på något av årets möten
före konferensen.
5

6
Mötestider 2020, Aktiviteter?
13 februari, 13-15.30, Innovation Park
14 maj, 10-12
3 september 13-15.30
10 december 13-15.30
Datumen fastställs.
Aktiviteter, ska något göras utöver den årliga konferensen? Det finns
önskemål om inspiration från andra regioner. Utvecklingsdirektör Henrik
Svensson kommer att informera om pågående arbeten i Region Värmland
nästa möte. Information om Socialfonden, nya regler gäller för den.
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Nytt sen sist
Processledarna (Årsberättelse, Handlingsplan 2020)

Processledarna har deltagit på MUCF kunskapskonferens med bland annat
en intressant föreläsning om maktförhållanden inom den ideella sektorn när
det skapas ”en väg in”. De har också deltagit på en nationell nätverksträff
för aktiva aktörer på regional nivå, nytt forum eftersom SKL inte är med
längre. Social innovation Värmland har haft en uppstartsträff. Det är en ny
plattform för akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Den
har hittills drivits av en mindre processgrupp som nu kommer att utökas.
Rådet bjuds in att närvara.
Nätverket VI

Lena Olsson gör en liten historisk tillbakablick. Arbetet startade med
Överenskommelsen som nu inte längre finns på nationell nivå och även
förändringar i övrigt har skett i omvärlden. Vad och hur ska samverkan ske
och vart ska den leda? Samhällsförändringar beroende på hög- och
lågkonjunktur utjämnas av den idéburna sektorn. Det som pågår hela tiden
är det som behöver synliggöras, kanske genom goda berättelser? Diskussion
om den nya regionala utvecklingsstrategin. Viktigt att strukturella
utmaningar för den ideella sektorn också synliggörs.
Nästa möte fortsatt diskussion om både Varför? Hur? Vad?
Region Värmland

Uppstart av många olika planer: regional utvecklingsstrategi, folkhälsoplan,
folkhögskoleplan, kulturplan. Region Värmland är nu 10 månader gammal
och organisationen är ännu inte fast.

8
Övriga frågor
Inga övriga frågor väcks.

9
Nästa möte
Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 13.00-15.30 på Innovation Park

.

