
Styrelsemöte den 13 oktober 2020 för Akavias statliga sektion 
  
Närvarande: 

Elisabeth Åberg, Håkan Öberg (del av mötet), Jesper Svarén, Peder Bergsten, Anna Owens, 
Tarek Touma (del av mötet) John Andén (adjungerad) 

  
§ 1 Inledning 
  
Elisabeth hälsar välkomna till dagens möte som genomförs virtuellt. 
  
§ 2 Utseende av sekreterare 
  
John Andén åtar sig att vara sekreterare för mötet. 
  
§ 3 Ordföranden informerar/Föregående protokoll 
  
Elisabeth uppger att p 4 och 5 utgår. Info om redaktionsråd och det förvaltningspolitiska 
programmet tas vid nästa möte. 
 
Ordföranden informerar om: Ordförandeträff och samtal med Lee Wermelin. Akavias 
förtroendemannaorganisation ska diskuteras på Förbundsrådet den 19 november Sektionen har 
fått förbundsstyrelsen VP för kommentarer. Om vi har synpunkter ska dessa lämnas senast den 19 
oktober till Tarek, maila Elisabeth som mailar över dessa samlat.  
 
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
 § 4 Utgår 
 
§ 5 Utgår 
 
§ 6 Omvärldsforum 
 
Akavias omvärldsforum hålls den 29 oktober, digitalt. Elisabeth representerar styrelsen. En timmes 
info från kansliet, därefter möjlighet att ställa frågor. Om frågor finns, maila in dessa till Elisabeth. 
Det ska finnas möjlighet för övriga i styrelsen att delta om man vill. 

 
§ 7 Förbundsrådet 
 
Förbundsrådet hålls den 19 november. På förmiddagen blir det information för medlemmar och 
efter lunch diskuterar delegaterna bl.a. Akavias förtroendemannaorganisation och sektionen 
kommer även att få återkoppling från styrelsen på de frågor som ställdes vid förra fullmäktige i 
december 2019. Styrelsens representanter; Elisabeth, Rita och Carina. Ersättare är Anna, Peder och 
Elisabeth P. 
 
§ 8 Rep.skapet 
 
Återkoppling från senaste rep.skapen. Saco-S yrkanden har gåtts igenom och nu stundar 
förhandling. Styrelsen diskuterar formerna för rep.skapet och enas om att förmöten bör 
återinföras snarast. Tarek kommer att undersöka möjligheterna till detta. 



 
§ 9 Information från Teams m.m.  
 
Tarek går igenom Teams samt informerar under p 6-7. 
 
§ 10 Övriga frågor 
 
Håkan informerar om Förbundsstyrelsens arbete under året. 
  
§ 11 Avslutning 
  
Elisabeth tackar deltagarna och avslutar mötet. 
  
 
Vid tangenterna  
  
John Andén 
  
  
 


