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Protokoll:
1. Öppnande av mötet samt konstaterande och presentation av de närvarande
Mötesordföranden öppnade mötet. Till dess att delegationen hade konstituerat sig leddes ordet av
landskapsstyrelseledamoten Tapio Nyysti, som representerar den som sammankallade mötet.
De närvarande presenterade sig.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
2. Konstituering av Österbottens organisationsdelegation
Beslut:
Österbottens organisationsdelegation valde Markku Suoranta till ordförande och Bengt Beijar till
vice ordförande.
Till sekretariatet valdes Anna Caldén, Markku Pulli och Christer Rönnlund. Sekretariatet ska
förbereda delegationens möten och annan verksamhet.
Organisationsdelegationens mötes- och verksamhetspraxis:
-

Mötesschema: 2–4 möten per år

-

Mötesplats: Österbottens förbund

-

Möteskallelse: 1 vecka före

-

Tvåspråkigt arbetssätt:
•

Skriftligt material på svenska och på finska

•

Medlemmarna använder sitt modersmål

•

Ingen tolkning, ordföranden/beredaren sammanfattar diskussionen

-

Det är möjligt att delta i mötena på distans.

-

Efter varje möte har medlemmarna möjlighet att ge respons på mötet och idéer för
delegationens verksamhet.

3. Organisationsdelegationens representant i Österbottens delaktighetsgrupp
Mer information om delaktighetsgruppens verksamhet finns som bilaga (bild 9) och på
https://www.obotnia.fi/regionutveckling/delaktighetsgruppen/.
Beslut:
Organisationsdelegationen utsåg Markku Pulli till sin representant och Ricky Berglund till hans
ersättare i Österbottens delaktighetsgrupp.
4. Behandling av medlemmarnas personuppgifter
Av uppgifterna om Österbottens organisationsdelegations medlemmar bildas ett personregister vid
Österbottens förbund. EU:s dataskyddsförordning ska tillämpas på detta register. Beskrivningar av
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behandlingsprocessen och efterlevnaden av principerna för dataskydd finns på
https://www.obotnia.fi/om-osterbottens-forbund/dataskydd/.
Beslut:
Österbottens organisationsdelegation antecknar beskrivningarna av behandlingsprocessen och
efterlevnaden av principerna för dataskydd för kännedom. Vid mötet lämnar medlemmarna i
Österbottens organisationsdelegation muntligt sitt samtycke till att Österbottens förbund
behandlar de personuppgifter (namn, personsignum, e-postadress, adress- och bankuppgifter) som
är nödvändiga för gruppens verksamhet. Av frånvarande och ersättare inhämtas samtycke per epost.
5. Utkast till verksamhetsstadga för organisationsdelegationen
Organisationsdelegationen behandlade utkastet till verksamhetsstadga och gav följande
kommentarer:
-

Punkt 2. Uppgifter: En mening om att sprida information om organisationer och
organisationsdelegationen läggs till under denna punkt.

6. Uppgörande av organisationsdelegationens verksamhetsplan 2019–2021
Organisationsdelegationen funderade parvis på målen för verksamheten och åtgärderna. Med
utgångspunkt i detta underlag utarbetas ett utkast till verksamhetsplan, som presenteras på nästa
möte.
I diskussionen lyftes t.ex. följande mål och åtgärder fram:
-

Bedriva samarbete över språk-, organisations- och sektorsgränser.

-

Försöka hitta lösningar för att ordna finansiering till föreningar och organisationer och egen
finansiering till projekt.

-

Stärka organisationers roll i beredningen av det framtida välfärdsområdet/vårdreformen.

-

Stärka organisationers och föreningar roll vid utveckling av offentlig service

-

Främja partnerskapsavtal.

-

Öka kännedomen om betydelsen och vikten av föreningars arbete, bl.a. i kommuner och i
samhället i allmänhet.

-

Bevaka föreningsfältets intressen.

-

Vidta praktiska åtgärder: tillställningar, evenemang, ställningstaganden

Beslut:
-

Som underlag för uppgörandet av verksamhetsplanen presenteras på följande möte
verksamheten i och verksamhetsplanerna för andra landskaps organisationsdelegationer.

-

I verksamhetsplanen ingår också en kommunikationsplan.

-

Organisationsdelegationens presidium och sekretariat tar fram verksamhetsplanen tillsammans
med representanter för Österbottens förbund.
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7. Evenemanget Österbottens delaktighetsarena 2020
Evenemanget Österbottens delaktighetsarena arrangerades för första gången år 2019.
Evenemanget var mycket lyckat och lockade cirka 160 representanter för organisationer och
föreningar, offentlig förvaltning, läroinrättningar och företag.
Planeringen av motsvarande evenemang år 2020 har startat. Irina Nori berättade om de
preliminära planerna.
Beslut:
-

Organisationsdelegationen utsåg ingen representant i planeringsgruppen för evenemanget
eftersom projektet Organisation 2.0 redan är med och planerar.

8. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden kom upp.
9. Avslutande av mötet
Nästa möte hålls torsdagen den 14 november 2019 kl. 13–15 på Österbottens förbund. Det är
möjligt att delta i mötet på distans.
Mötesschemat för senhösten och våren slås fast på följande möte, med utgångspunkt i en
förhandskartläggning som Nori har gjort.
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