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Inledning
Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet. Hon
konstaterar att på grund av att datumet ändrats har ovanligt många
förhinder.
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Presentation av dagordningen
Agendan gås igenom.
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Höstens idékonferens
Processledarna informerar: En påminnelse går ut nästa vecka och målet är
50-60 deltagare. Konferensen hålls på Karlstad CCC eftermiddag och kväll
den 10 oktober. Processledarna förslår filmning av några idéburna
organisationer i förväg som berättar om ett exempel från vardagen kopplat
till statistiken. Förslag om filmning även under dagen i intervjuform, med
inspiration från Västra Götalands-regionen. Mötet tycker att det är en bra
idé.
Upplägg för idékonferensen, se bilaga 1. Dagen leds av Anna Beata
Brunzell Ekström och André Szeles från Region Värmland. Det är viktigt att
få fram konkreta exempel på samverkan mellan organisationer och kommun
eller region inför den fortsatta konferensen - Idéverkstaden den 29
november, preliminärt på Innovation Park.
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Mål och kommunikation Överenskommelsen Värmland
Processledarna går igenom Överenskommelsen mål i avsiktsförklaringen.
Nuläget har förändrats i och med att både Rådet och Nätverket Värmlands
Idéburna finns. Innan organiseringen och arbetssättet är helt satt, är det
problematiskt att sätta för snäva operativa mål. Det finns aktiviteter i
handlingsplanen som kopplar bra mot de övergripande strategiska målen.
Strategiskt arbete i Överenskommelsen/Rådet för idéburna organisationer

Förslag läggs om en Utvecklingsgrupp som kan knyta kontakter in i
förvaltningen på Region Värmland, med liknande organisering som
Pensionärsråd och Rådet för Funktionsrätt. Det sker en dialog med
utvecklingsledare inom förvaltningen vilket kan vara rätt ingång till
respektive verksamhet. Rådet är lika med Överenskommelsen i princip. Den
idéburna sektorn kan behöva utveckla någon typ av kanslifunktion, kanske
statligt finansierad, som kan hålla samman och vara medpart till regioner
och kommuner. Det behövs för att hålla det aktiva arbetet levande
oberoende av eldsjälar.
Kommande arbete

Konferens och idéverkstad som ger underlag till handlingsplan 2020 samt
att ta fram en årsberättelse.
Kommunikationsplan är svårt att göra för detaljerad, när arbetet fortfarande
befinner sig i process.
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Nytt sen sist
Processledarna
Processledarna fortsätter att träffa de idéburna som signerat
Överenskommelsen. Det finns intresse från nya organisationer att signera.
Det beslutas att organisationer som godkänns av Rådet att signera
Överenskommelsen, gör detta vid den återkommande årliga konferensen på
hösten.
Det beslutas att Anonyma Alkoholister får signera Överenskommelsen.
Rådet informerades om att Länsstyrelsen är i process för signering och
Rådet beslutade ställa sig positiv till detta.
Studieförbundet Ibn Rushd har visat intresse för att signera och Rådet vill få
mer information om Ibn Rushd.
Processledarna har gjort besök på konferensdag hos Överenskommelsen
Skåne, kopplingar till deras regionala utvecklingsstrategi.
Processledarna kommer även att delta på en konferens med MUCF
(Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor), för omvärldsspaning.
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Nätverket VI
Social innovation i Värmland är ett nytt nätverk som NVI (Nätverket
Värmlands Idéburna) och Överenskommelsen initierat. Fokus för NVI
ligger på medlemsrekrytering och de är aktiva i Region Värmlands
strategiska plan-arbete.
Region Värmland
Konferens med uppstart för framtagande av ny regional utvecklingsstrategi
genomförs den 5 september på Skoghalls folkets hus, på
varmlandsstrategin.se finns allt material och kommande träffar samlat. Även
ny kulturplan och folkhälsostrategi håller på att tas fram. Även en strategi
för folkhögskolorna ska tas fram. Vikten av civilsamhällets roll och hur
samarbete kan ske är viktigt, varvid idéburen sektor bjuds in till aktuella
träffar.
Visionen för Region Värmland är Livskvalitet i världsklass och nu har en ny
värdegrund tagits fram med nyckelorden: För alla i Värmland, Tillsammans,
Framåt, Vi bryr oss och Kvalitet. Se bilaga 2.
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Övriga frågor
Blankett skickas ut för arvoden och ersättningar, ersättning utgår i efterskott
för rådets samtliga möten hittills.
Förslag läggs om en kommunkonferens med kunskapsspridning om ideella
organisationer, IOP, Överenskommelsen med mera. Ett första steg blir att
informera formellt på Värmlandsrådet.
Utvecklingsdirektör Henrik Svensson bjuds in till första mötet nästa år för
att informera om större projekt inom Region Värmland.
Processledaren ber att alla svarar på kallelsen i Outlook, det underlättar
administrativt.
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Nästa möte
Den 14 november kl. 13 i Bragska villan. Kallelse kommer via Outlook.
•
•

Ofrivillig ensamhet
Datum för möten 2020

Vid anteckningarna,
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