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DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Föregående mötesprotokoll
5. Budgetarbete- och beslut om budget för 2018
6. Beslut om kanslist situationen
7. Beslut om assistent för löne- och
fakturautbetalningar med mera
8. Övrigt
9. Mötets avslutande

INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2018-04-22
Närvarande: Elvedin Durovic, Marija Juric, Vasva Siljkovic, Guldzan El-Zoubi,
Gaby Hossein, Andrijana Budimirovic, Åke Kronberg, Kjell Lundin, Akram
Saouan, Saul Sagnia, Haxhi Osmanaj, Mohamed Jama, Jalal Murad
Övriga närvarande: Som gäster vid mötet var Kjell Lundin och Åke Kronberg

1. Mötet öppnades av ordförande Saul Sagnia som hälsade alla gäster
välkomna.
2. Styrelsemötet godkände framlagd dagordning.
3. Gaby Hossein valdes till protokolljusterare.
Styrelsen utsåg Marija Juric till mötessekreterare.
4. Ordförande hade inte protokollet vid det här närvarande mötet.
5. Budgeten för verksamhetsåret 2018 presenterades av styrelsen där man
hade lite synpunkter som är:
Punkt 6219
Telefon/Internet där man då kan omförhandla till lägre kostnad eller
avslutas
Punkt 6110
Rapportering skall ske för föreningarnas användning av Inva-Sams
utskrift material
Punkt 5040
inköp av lågenergilampor, kolla avtal med Öresunds kraft (EL)
Punkt 6990
Benämning renovering skall ersättas som underhåll i budgetplanen
Städkostnaderna skall ses över
Elvedin tyckte att Inva-Sam skall fortsätta med kompetensutveckling
dagar eftersom det var mycket bra som Inva-Sam hade det under 2017.
6. Styrelsen informerades av ordföranden Saul Sagnia om situationen med
kanslisten och följande beslutades att kanslisten fortsätter kvar sin
tillsvidare anställning. (Medlemsföreningarna inom Inva-Sam i övrigt är
väldigt nöjda med kanslisten arbete och hjälp bl a att Gaby Hosseini är

mycket nöjd där hon har alltid fått hjälp som hon har behövt) Saul och
Marija kommer tillsammans med kanslisten att ta fram en arbetsplan.
7. Styrelsen beslutade att Elvedin Durovic fortsätter att betala fakturor samt
räkningar inklusive lön och social-avgifter tills nya kassören Andrijana
Budimirovic får tillgång banken. Det beslutades att Elvedin kommer att
fortsätta vara inköpsansvarig.
Elvedin informerade att alla fakturor samt räkningar och löner är betalade
fram till 26 april 2018, detta pga av problem med banken för ny hantering
av firmatecknare.
8. Inva-Sam skall försöka att hjälp från AF med 2 extratjänster där då InvaSam står för de första löneutbetalningarna som därefter blir då ersatta från
AF för den totala lönekostnaden. Arbetsmarknadsförvaltningen skall följa
Inva-Sam förmåga att utvecklas.
Saul kommer kontakta banken för vidare process gällande firmatecknare.
9. Ordförande tackade alla gäster och mötet avslutades.

__________________________
Marija Juric (sekreterare)

______________________
Gaby Hossein (justerare)

_________________________
Saul Sagnia Ordf.

