
IFS/CS 

Anteckningar från AU-möte den 31 januari 2017.  
 
 
Närvarande: Ulla, Lars E, Lars S, Lars-Erik, Karina (endast p. 5). 
 

1. Lars E berättar för Lars S om den problematiska situationen efter Bi-
sams kritik. UEE läser upp väsentliga delar ur justerat protokoll från 
stormöte med NSP:s Brukarråd 24/1. L-E P redogör för möte som han 
och UEE hade med Klinikchefen och Bisam vid NSP 26/1. 
Diskussion mellan främst UEE - Lars E om de olika turerna som har 
varit i detta ärende. 
Lars E vill inte fortsätta i Brukarrådet, åtminstone inte under nuvarande 
förhållanden. 

2. UEE går in i Brukarrådet som representant för IFS/CS efter Lars E. 
Vi ska föreslå i Norra Brukarrådet att en justerare utses vid varje möte 
för att justera mötesanteckningarna. (Detta är rutin i Södra Brukarrå-
det.) 

3. Lars E säger att hans förtroende för UEE nu är återställt, efter de samtal 
som nu har varit och att hon har medgett att hon borde ha uppmanat Bi-
sam att ta upp kritiken direkt med Lars i stället för att själv ta upp den 
med honom. 

4. Lars E vill gärna ha ett möte med Bisam, Klinikchefen och UEE för att 
reda ut sakfrågorna som orsakade problemet, om Bisam vill ha ett så-
dant möte. UEE kontaktar Bisam för ett sådant möte. 

5. Karina: Annons för anställning av ekonom/handledare går ut via AF. 
En erfarenhet av arbetssökande som föreslås oss av AF är att vi får för 
lite bakgrundsinformation från AF om personen. 

6. UEE: Vi behöver förstärka och föryngra vår förening. Vi behöver dis-
kutera sätt att lyckas med det. 

7. IFS/CS styrelse behöver en sekreterare, framför allt för att hålla reda på 
våra dokument. UEE ska fråga lämplig person i styrelsen om detta. 

8. IFS/CS årsmöte flyttas till torsd 9/3 kl 17.30 eftersom vi inte hinner få 
allt klart till det tidigare datum som sattes. 

9. UBZ vill presentera sitt arbete för AU 1/3, men det funkar inte för 
UEE, som kontaktar UBZ för att hitta annat bättre datum. 

10. Lars E är i USA 19/2 till i slutet av mars. 

11. Lars E: Kontakter nyligen med Sth Stads soc.förvaltning visar att de 
har en annan begreppsapparat än vi, p g a att de ser problematiken i ett 
annat perspektiv. Vi behöver tydligt formulera det tänkesätt och be-
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greppsapparat som gäller inom IFS, och hur det skiljer sig från Soc.för-
valtningens. Beslut: Vi ska gå igenom detta vid en planeringsdag i vår. 
Lars E kan förbereda och hålla i det. 

12. KA:s provanställning går ut 31/3. I god tid innan dess ska UEE och 
Lars-Erik ha ett samtal med henne och säga att vi gärna vill att hon 
fortsätter på en t.v.anställning. 

13. Lars S: IFS/CS har nu 167 medlemmar, varav hittills 128 har betalat 
medlemsavgift för 2017. Bra antal. 

14. Den centrala medlemsregistreringen via Föreningssupport fungerar inte 
bra. 

15. Lars E och L-E har sedan länge ett uppdrag av styrelsen att se över våra 
stadgar, som behöver revideras. Nu har förbundet skickat ut Normal-
stadgar för lokalföreningar. Vi ska gå igenom dessa och se om de är 
lämpliga för oss, eller om de behöver modifieras, för att sedan antas av 
IFS/CS. 

16. Nästa AU: Inget datum satt, UEE återkommer om detta. 

 
 
Vid pennan Lars-Erik 
 


