1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer


Mötesorförande David Lindvall



Sekreterare Magnus Reimbertsson



Justerare Olivia Tegman

3. Fastställande av tjänstgörande ledamöter
4. Dagordningen fastställs
5. Kansliet


Personalplanering 2015/2016

Vi kommer att i september gå ut med en annons för vikarierande GS
Styrelsen delegerar till LG att ta fram en annons som styrelsen sen får
godkänna.


Läget på Kansliet

Hannah redogör för läget på kansliet, läget är positivt och peppigt och alla
andas framåtanda!


Kanslirapporter

Hannah redovisar kanslisternas enskilda rapporter och styrelsen tackar
Hannah för redovisningen.
6. Ekonomi


Budgetavstämning

Vi ligger bra till i förhållande till årets budget. Vi budgeterar fortfarande att
gå minus på helår, men vi har hållit hårt i pengarna så med lite tur och
skicklighet med siffror och tabeller så går vi mindre minus än vi initialt
trodde i början på året. Hannah uppdaterar styrelsen med färska siffror
angående budgeten, Hannah kommer att maila styrelsen en uppföljning av
budgeten när den nya uppföljningsmallen är klar till nästa vecka.
7. Rapporter



Sommarläger
Hannah redogör för förarbetet med lägret och utfallet.
Jesper och Sara redogör för ett fantastiskt läger.



Almedalen
Hannah och David var förbundets representanter i Almedalen. Det var en
lugn Almedal i år då det är ett typiskt mellanår. Underlaget var tunt, men
vi lyckades träffa många bra politiker och statssekreterare.

8. Samarbeten


Astma- och Allergiförbundet

David redogör för relationerna med GA. Styrelsen konstaterar att vi har ett
fortsatt gott samarbete med GA. David och Maritha Sedvallsson diskuterar att
involvera sig i den nya funktionshindersstrategin som ska gälla från och med
1 januari 2017. Myndigheten för delaktighet har kontinuerliga möten med
funktionsnedsättningsförbunden där David representerar UA.

Hannah rapporterar från Astma och Allergiförbundets planeringskonfereans
och lyfter bland annat den spännande kampanjen inför parfymfria veckan.
GA håller sin kongress nästa år (2016, samma år som GA fyller 60 år),
arbetet har inletts och de vill involvera UA i sin strategi och fortsatta arbetet.


i. ex. samarbete inför ny tillgänglighetsstrategi.



NUFT
David redogör för vårt fortsatta samarbete i NUFT och styrelsen
konstaterar att vi är nöjda med vårt utbyte och samarbete med NUFT.

9. Medlemsträff


Sofie besöker mötet



Styrelsens gör medskick till upplägg på medlemsträffen
Styrelsen enas om att Sofie får tolka de diskussionsnoteringar som togs
fram för att hitta en bra mix under Medlemsträffen.
Styrelsen ser gärna att vi erbjuder plats åt så många medlemmar som
möjligt, och skulle vara väldigt glada om vi kunde generera upp till femtio
deltagare.

10. Lokalföreningar och deras faddrar i förbundsstyrelsen


Styrelsen diskuterar fram och tillbaka, vi konstaterar att ja,
lokalföreningarna uppskattar att de har en kontakt in i förbundsstyrelsen
på ett enkelt sätt. Samtidigt funderar vi över om det ger det vi verkligen
vill att det ska ge till lokalföreningarna eller om det bara är
envägskommunikation.



Styrelsen fattar beslutet att inför varje Förbundsstyrelsemöte så ska
ledamöterna ställa frågan till sin lokalförening om hur det står till och hur
läget ser ut.



Styrelsen beslutar att kansliet ska ta fram en rapport om medlemsantalet i
varje lokalförening för att styrelsen ska kunna se vilka föreningar som
lever upp till strategin och vart vi eventuellt kan behöva hjälpa till och
stötta upp.



Styrelsen uppmanas att så långt det är möjligt försöka deltaga på sin
fadderförenings årsmöte samt även försöka deltaga på en av deras
aktiviteter.



Styrelsen uppmanas att försöka vara mer aktiva i våra kanaler till
lokalföreningarnas styrelser, framförallt i gruppen med LF på Facebook.



Styrelsen delegerar till kansliet att sprida mallen för bidragsansökan och
mallen för motioner till RÖ till lokalföreningarna så att de får rätt
information.



Olivia tar över Bergslagen då Luleå är vilande och Elias är i Australien i
ett år.

11. Strategi och årsplan


Hannah delegeras uppgiften att undersöka möjligheten att styrelsen har ett
möte i Oslo i framtiden, Hej Norge!



Styrelsen har en ambition att till RÖ 2016 ha en projektansökan inlämnad
till valfri instans samt en färdig ansökan som den nyvalda styrelsen kan
jobba med och skicka in till relevant instans.



Styrelsen går igenom strategin ”Framtidens Organisation 2014-2022” och
delegerar till kansliet att ta fram nya uppgifter på förbundets medlemmar
och antalet per LF.



Sara Norrman tar plats i arbetsgruppen för Demokrati och gruppen för PR
& Omvärldsbevakning.



Olivia Tegman tar plats i arbetsgruppen för Demokrati och gruppen för
Påverkansarbete.



Demokratigruppen tilldelas uppgiften att ta fram en handlingsplan för
ökad demokratisering av hela organisationen och ska ligga till grund för
diskussioner på nästa RÖ. Samt att de ska göra en organisationsöversyn
av rådande läge för att se så vi inte tabbar oss någonstans. Utkastet bör
finnas klart i mars 2016 och senast maj 2016 ska arbetet vara klart.



I förbundsstyrelsen tillsätter vi Lina Jonsson på posten som
utbildningsansvarig med huvudsakligt ansvar att företräda styrelsen i
frågor relaterade till utbildningar i förbundet.



Medlemsutveckling, medlemsvärvargruppen har till uppgift att ta fram en
plan på hur vi ska nå målen om ökat antal medlemmar enligt strategin. Ett
första utkast levereras till FS i januari 2016 och det färdiga arbetet ska
rapporteras till förbundsstyrelsen i april 2016 för att sen kunna
implementeras och arbetas med.



Ekonomisk utveckling, FS delegerar till kansliet att genomföra de punkter
som berör lokalföreningarnas ekonomi i strategin.



Omvärldsbevakning och politisk utveckling, PR och
omvärldsbevakningsgruppen ges i uppdrag att ta fram ett förslag/tankar på
hur förbundet kan jobba bättre med politisk utveckling och
omvärldsbevakning. Tankar och förslag rapporteras och diskuteras i FS
under december 2015.



Påverkansarbete, gruppen ska ta fram ett utkast på det lokala arbetet i
varje enskild LF. Rapporteras till FS med ett utkast i januari och sen som
ett färdigt förslag i mars. Påverkansgruppen tar fram en lista på politiska
samarbetspartners till FS i oktober.

12. Medlemsenkät


Styrelsen beslutar att ämnet för årets medlemsenkät ska vara bemötande
och kunskap om astma och allergi i olika situationer.

13. Övrigt


Det är viktigt att man kommer på de möten man meddelat, och att man
inte avviker från resor, hotell och allt sådant för att minska onödiga
kostnader.

14. Styrelsens snygghet


Styrelsen konstaterar att vi är väldigt vackra efter en fantastisk svensk
sommar och att det har varit till fördel för ledamöternas anleten.
Snyggheten är alltså tagen till en helt ny nivå.

15. Nästa möte


Nästa möte är den 9-11 oktober med ankomst efter klockan 17 och
hemfärd efter 16 den 11 oktober.

16. Mötets avslutande


David förklarar mötet avslutat klockan 14:19 den 30 augusti 2015.

