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Protokoll Föreningen Sveriges socialchefers (FSS) årsmöte 2018
Tid
Plats

3 oktober 2018, kl 17:00
Socialchefsdagarna 2018 på Elmia i Jönköping
Lokal: Konferensrum 11, K11

Närvarande: 33 medlemmar
Dagordning
1. Årsmötets öppnande
FSS ordförande Lars Liljedahl hälsade alla närvarande välkomna till årsmötet.
2. Val av ordförande för årsmötet
Beslut: Till ordförande för årsmötet valdes Karl Gudmundsson (Jönköping).
3. Val av sekreterare för årsmötet
Beslut: Till sekreterare för årsmötet valdes Anders Fredriksson.
4. Val av två protokollsjusterare
Beslut: Till protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet valdes
Alexandra Göransson och Veronica Wolgast.
5. Riksstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
Lars Liljedahl och Malin Lindén Ohlsson redogjorde för föreningens verksamhet och
ekonomi under verksamhetsåret.
Beslut: Den bilagda årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.
6. Revisorernas berättelse
Den bilagda revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: På förslag från revisorerna beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017/2018.
8. Rapporter från arbetsgrupper för de prioriterade frågorna för verksamhetsåret
2017/2018
•
•
•
•

Innovationer inom äldreområdet
Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Kompetens och kvalitet i socialtjänsten
Översynen av Socialtjänstlagen
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En kort rapport från respektive grupp gavs. Mer information finns att läsa i den
bilagda årsberättelsen. Information ges också under FSS punkt på torsdagsmorgonen.
9. Prioriterade frågor under det verksamhetsåret 2018/2019
Styrelsen föreslår följande prioriterade områden:
•
•
•
•

Innovationer inom äldreområdet
Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Integration
Översynen av Socialtjänstlagen

I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas.
Beslut: Årsmötet beslutar att anta styrelsens förslag till prioriterade områden.
10. Medlemsavgift verksamhetsåret 2018/2019
Beslut: Årsmötet beslutar om oförändrad avgift på 300 kr, samt 100 kr för pensionär.
11. Förslag till ändring av FSS stadgar gällande § 5 Medlemsavgift
och § 9 Ikraftträdande
Beslut: Årsmötet beslutar att ändra i föreningens stadgar §§ 5 och 9 i enlighet med
styrelsens utsända förslag. Beslutet var enhälligt.
12. Val av ordförande för en tid av ett år
Beslut: På förslag från valberedningen beslutade årsmötet enhälligt att utse Lars
Liljedahl, Östersund till ordförande fram till årsmötet 2019.
13. Val av sjutton ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
Beslut: På förslag från valberedningen beslutade årsmötet att utse följande 17
ledamöter:
Kerstin Lidman – Sollentuna
Alexandra Göransson – Stockholm
Veronica Wolgast Karlberg – Stockholm
Marie Lundqvist – Botkyrka
Anette Johannesson – Göteborg
Camilla Blomqvist – Stenungsund
Lena Holmlund – Göteborg
Petra West Stenkvist – Sjöbo
Inger Fröman - Lund
Mats Collin – Gävle
Jonas Hampus – Falun
Ulf Norberg – Vännäs
Helen Eurenius – Östersund
Monica Persson – Karlstad
Graham Owen – Trosa
Per Sandberg – Växjö
Per Ström – Sala
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14. Val av två revisorer och två revisorsersättare för en tid av ett år
Beslut: På förslag från valberedningen beslutade årsmötet att utse Malin Lindén
Ohlsson, Gagnef och Karin Olsson, Söderhamn till revisorer och Lisbeth Nilsson,
Göteborg och Lars-Göran Jansson, Göteborg, till revisorsersättare.
15. Val av sammankallande till valberedningen
Beslut: Årsmötet beslutade att utse Karin Bodlund, Västerås, som ordförande och
sammankallande i valberedningen.
16. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
17. Avtackning av avgående styrelse ledamöter
Ordförande Lars Liljedahl tackar Malin Lindén Ohlsson för hennes fleråriga
engagemang i styrelsen, senast som kassör.
18. Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.
19. Tid och plats för nästa årsmöte
Nästa årsmöte äger rum den 25 september kl 17:00 i samband med Socialchefsdagarna
2019. Plats meddelas kl 12:00 på fredag den 5 oktober som sista punkt på årets
socialchefsdagar.
20. Årsmötets avslutande
Mötesordförande avslutade årsmötet och tackade alla för deltagandet och för
förtroendet att leda årsmötet.

Anders Fredriksson
Sekreterare

Karl Gudmundsson
Mötesordförande

Alexandra Göransson
Justering

Veronica Wolgast
Justering

