
Förstudie kring samgående
Möte 29 januari 2020



Dagens 
agenda

• Fram till årsmötet

• Inledning

• Målbild

• Propositioner, strategi

• Kommunikation, 
påverkan

• Arbetsfördelning

• Samgående ansökan

• Efter årsmötet

• Strategi 2020

• Organisationsutredning/ 
demokratisk ordning

• Kansli och personal

• Övrigt (vem gör vad, 
avslut)

















Strategi inför 
årsmötena

• Beslut från SAFF:

•Att sammanslagning mellan SAFF, SBSF 
och SLHF ska ske

•Att förutsättningarna för 
sammanslagningen presenteras på extra 
årsmöte i november 2020

Gemensam strategi för alla tre 
förbunden?

Propositioner?



Gemensam 
målbild, vad 

ska vi göra 
inför 

årsmöten?

1. Vilket beslut ser vi ska fattas på årsmötet?

Diskutera varje SF var för sig.



Kommunikation 
och 
påverkansarbete 
inför årsmöten 
mot våra 
medlemmar

• https://www.svemoplay.se/
watch/33259

• Vad behöver vi göra för att
informera och påverka våra
medlemmar?

• Diskutera i blandade
grupper.

• I stor grupp diskuterar vi 
när och hur

https://www.svemoplay.se/watch/33259


Ansökan 
samgående

Vad ska samgående ansökan leda till?

Viktiga medskick

Roller

Diskutera i blandade grupper



1-Ansökan om 
förstudie

2-Arbetsmöte 9
november

3-Arbetsmöte 
december

4-Beslut kring 2-
part eller 3-part 

–
Januari/februari

5-Arbetsmöte 
januari/februari

6-Propositioner 
färdiga - februari 

2020

7-Årsmöten -
mars 2020

8-Fas 3

Tidslinje – fas 1,2



Årsmöten mars 
2020

Arbetsmöte april 
2020

Arbetsmöte maj 
2020

Arbetsmöte juni 
2020 –

konsultutredning 
klar

Arbetsmöte 
september 2020

Arbetsmöte oktober 
2020 –

propositioner klara

Extra 
årsmöte/konferens 

november 2020
Fas 4

Föreslagen tidslinje – fas 3



Strategiskt 
arbete 2020

Synpunkter på det strategiska 
arbetet 2020?

Tidsplan

Diskutera i blandade grupper



Organisationsutredning

• Är uppdraget tydligt?

• Är avgränsningarna ok?

• Är målsättningen tydligt?

• Tidsplan

• Möten

Diskutera i varje SF var för sig



Kansli och 
personal

• Administrativ kostym

• Vad behöver vi börja med?

• Tidsplan

• Roller

Diskutera i helgrupp



Avslut • Tidsplan

• Har vi uppnått syfte och mål?

• Vad är det viktigaste vi har kommit fram till 
idag enligt dig?


