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1. Protokolljusterare
Till justerare väljs Gabriela Velasquez.
2. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes. En presentation av nya ledamöter och av Lars Johansson (C)
som var frånvarande förra mötet gjordes. Lars Johansson (C) är bland annat ordförande i
Futurums styrelse. Ordningen på dagens punkter ändrades.
3. Mötesdatum 2015
De datum som föreslagits via e-post fungerar bra med undantag för heldagen 29 maj.
Heldagen läggs därför den 27 mars. Följande datum kl 9-12 fastställs:
27/2, 27/3 (heldag), 24/4, 29/5, 18/6, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11 (heldag), 17/12.
4. Studiebesök Malmö
Studiebesöket föreslås läggas i maj eller juni, lunch till lunch. Johanna Ek (tjänsteman) har
skickat en länk till delegationen som beskriver vilka olika områden Malmö kan visa upp vid ett
studiebesök. Vid nästa möte beslutas innehåll för studiebesök i Malmö.
5. Synpunkter till SKL:s högnivåmöte
Staffan Isling, Lena Baastad och Murad Artin åker på högnivåmötet den 4 mars 2015. Har
ledamöterna synpunkter och medskick kan de skickas via e-post till Murad, med kopia till
Johanna Ek.

6. Verksamhetsplan 2015
Inga större förändringar föreslås under 2015. Efter diskussion beslutas att delegationen godtar
handlingen i sin helhet med följande förbehåll:
1)
2)
3)

Punkt 2.5 Övrigt – Texten om kvinnors företagande ändras om det står i ÖSB att det är i
relation till män, annars står texten kvar som idag och delegationen har med perspektivet
att ställa det i relation till män.
Punkt 3 Mål och aktiviteter 2015 – Sista meningen tas bort eller kompletteras med att det
gäller utifrån arbetsgivarperspektivet.
Punkt 5.1.2.2 Våld i nära relationer – stycket skrivs om om det inte är ett direkt citat,
alternativt kompletteras med vad delegationen anser stämmer bättre med vad
delegationen vill fokusera på.

Johanna Ek skickar ut en reviderad handling under nästa vecka. Delegationens ledamöter
fattar beslut om ändringarna via e-post.
7. Nästa möte
27 februari kl 9-12.

Maria Cederskär, sekreterare

Justerat den

februari 2015

Murad Artin, ordförande

Gabriela Velasquez, justerare

