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Styrelsemöte 22 juni 2020 
Detta är en sammanfattning av vad som behandlades på styrelsemötet.  

Informations- och diskussionsärenden 

Som en del av ordförandens rapport diskuterade styrelsen följande dokument som alla 

förtroendevalda ska följa: Rules on Conflict of Interest, Code of Conduct, Anti-corruption policy 

och ett sekretessavtal. Ordföranden gick igenom dessa och styrelsen diskuterade dess innebörd 

och de som inte skrivit under gör det inom kort.  

Generalsekreteraren rapporterade om aktuella händelser både genom en skriftlig rapport och 

genom muntliga tillägg. Till exempelvis togs regeringens beslut om att avveckla resultatstrategin 

för biståndet till Kambodja upp och hur det eventuellt kan påverka vår verksamhet och vilka 

frågor vi ska driva genom generalsekreterarens plats i Ideell Arenas styrgrupp.  

Löpande får styrelsen en genomgång av aktuella avvikelseärenden. Det gjordes på detta möte.  

Verksamhetsrapporteringen för Tertial 1 är genomförd så styrelsen fick en dragning både av de 

narrativa och ekonomiska slutsatserna.  

Uppföljning av årsmötet gjordes genom att Ordföranden gick igenom utvärderingen och de beslut 

som fattades och styrelsen diskuterade hur de tas vidare i vårt arbete.   

Generalsekreteraren presenterade de justeringar som föreslås efter den externa utvärdering av 

Going Glocal som gjorts samt annan input som givits från medlemmar och personal. Styrelsen 

kommer att ta ställning till de justeringsförslag som är på styrelsens bord att behandla på sitt nästa 

möte. Styrelsen kommer sedan löpande följa upp åtgärderna och målen i och med detta.   

Generalsekreteraren presenterade en sammanfattning av den utredning av hanteringen av våra 

Somaliaprogram som genomförts. Uppföljning av åtgärder kommer att göras löpande på 

kommande styrelsemöten.  

Beslutsärenden 

En ny Safety and Security Policy presenterades varefter styrelsen godkände den.  

Planeringen av höstens medlemsaktiviteter och medlemsmötet togs upp.  Frida Dunger Johnson 

och Reija Toivio från styrelsen valdes att planera medlemsmötet tillsammans med 

generalsekreterarens stab.  

En förstärkning av styrelsens medlemsutskott gjordes då Rosaline Marbinah valdes in.  

Slutligen valdes ett nytt arbetsutskott (AU) i styrelsen där Tobias Linghag är ny vice ordförande, 

och Monica Nordenwald och Rosaline Marbinah är ledamot respektive suppleant. 

 


