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Deltagare:
Forhinder:
Inbjudna:

Mattias Åsander (ordforande), Lena Carlsson, Susanne Eklof, Tim Brooks,
Ånna Johansson, Åslog Odmark (anteckningar)
Gunilla Nordlof, Lars Wikstrom
Homan Sadat (pkt 2), Sigrid Hedin (pkt 3 och 5), Jens Heed (pkt 5)

1. Öppnande och agenda
Ordforande oppnade motet.

2. Planering årsredovisning
Homan Sadat informerade om processen for arbetet med arsredovisningen for 2017.
I syfte att kvalitetssakra texter foreslas att det liksom foregaende ar bildas ett
redaktionsrad med tva personer fran varje operativ avdelning.
Ledningsgruppen diskuterade alternativ till ett redaktionsrad. Homan fick i uppdrag att
komma med forslag pa andra satt att hantera behovet av textgranskning.
Susanne Eklof berattade att det i slutet av aret kommer att lanseras en ny produkt pa
webben - Åxplock fran var verksamhet - som i olika format presenterar var verksamhet
under 2017. Den ar fristaende fran arsredovisningen.

3. Aktuellt i omvärlden
Sigrid Hedin presenterade aktuellt i omvarlden de senaste tva veckorna.
Ledningsgruppen onskade fa en fordjupning kring den OECD-rapport som handlar
om framtiden for de globala vardekedjorna till 2030.

4. Mejl till kollegor vid nya uppdrag
Punkten utgick.

5. Intern styrning, workshop
Mattias Åsander informerade fran styrelsens mote foregaende vecka och medskicken
den gav rorande var interna styrning. Vid ett extra styrelsemote den 23 oktober ska
styrelsen fatta beslut om en reviderad verksamhetsstrategi.
Under ledning av Jens Heed arbetade ledningsgruppen med forslag pa mal for de
resultatomraden som ska bli en del av var framtida styrning. Diskussionerna kommer
att fortsatta i respektive avdelningsledning och sedan aterupptas vid nasta mote i
ledningsgruppen.
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6. Regerings- och departementsärenden
Punkten foredrogs inte.

7. Övriga frågor
•

Ledningsgruppen kom preliminart overens om att ha ett extra mote pa
eftermiddagen den 13 september

8. Nästa möte
Nasta ordinarie mote i ledningsgruppen ar den 19 september.
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