
 
 

Välkomna till centralt styrgruppsmöte tillika 
årsmöte i KEKS Stödförening! 
 

Dag och tid: Onsdagen den 22 april 2020 kl. 10.00 – 16.00 
Plats: KEKS kansli, Linnégatan 21 
Anmälan:  Senast den 9 april till jenny.haglund@keks.se. Ange ev. 

specialkost/allergier i anmälan. 
 
 

Inbjudna representanter: 
 

Väst 1 Eivor Johnsson, Öckerö 
Väst 1 Representant från Göteborg 
Väst 2 Thomas Hermansson, 

Kungälv 
Väst 2 Malin Andersson, Orust 
Väst 3 Erika Svensson, Falkenberg 
Väst 3 Cecilia Pihl, Kungsbacka 
Skaraborg Petra Abelsson Smedberg, 

Skövde 
Skaraborg Marcus Blåder, Tibro 

Sthlm/norr Göran Ahlström, Boden 
Sthlm/norr Jonas Larsson Törnberg 
Skåne Pia Alexius, Lomma 
Skåne Johan Lönegård, Burlöv 
Finland Mikko Vatka, Helsingfors 
Finland Merja Norling, Espoo 
Slovenien Katarina Gorenc, Ljubljana 
Slovenien Rok Primožič, Skofja Loka 
 
 

 

 
Teckenförklaring 
• Fråga för KEKS-nätverket 
à Fråga för KEKS stödförening 
v Fråga för nätverk och stödförening 

o Punkt under huvudfråga 
 

Dagordning 
 

• Välkomna och presentationsrunda 
v Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

o Val av mötesordförande 
o Val av mötessekreterare 
o Val av protokolljusterare 

 
v Genomgång av föregående protokoll (se bilaga) 
à Redovisning av bokslut och verksamhetsberättelse 
à Revisorernas granskning av bokslut och verksamhetsberättelse  
à Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 
à Val av föreningens ordförande för ett år. 
à Val av föreningens vice ordförande för ett år. 
à Val av föreningens kassör för ett år. 
à Val av föreningsrevisor för ett år. 
à Val av auktoriserad revisor för ett år. 
à Ändring av stadgar (förslag på förändringar i bilaga) 

 



 
 

 
 

• På gång i regionerna.  
• Rapporter 

o Läget på KEKS kansli 
o KEKS digitala lär-plattform 
o Enkät till de som inte besöker verksamheten. 
o UngFriTid 
o KEKS tema-nätverk 
o Nya medlemmar i KEKS och introduktion av dessa 
o Nya styrgrupper Finland och Slovenien 
o Utveckling av The Logbook 
o Plattformen för öppen ungdoms- och fritidsverksamhet 
o Svenska arbetsgruppen EGL – implementera charterna och sprida information 

om principer och riktlinjer 
o Europeiska samarbeten 

o Projekt kring Ungdomsarbetarutbilding tillsammans med Slovenien och 
Kroatien.  

o Projekt kring system för kvalitetsuppföljning för fältarbete tillsammans med 
Slovenien, Slovakien och Portugal  

o Irland 
o Europe Goes Local  
o Europarådet – Youth work and the role of local and regional authorities 
o The 3rd Youth Work Convention 
o InterCity Youth 

 
• Redan planerade aktiviteter. 

o KEKS Crash-course dag  
o Regionala styrgruppsträffar. 
o Politikerträff lansering av Europeiska riktlinjer för….  
o ICY konferens 2020 och 2021 
o Konferens 2021 

• Behov, idéer och önskemål inför framtiden. 
o Träff för chefer och ev. samordnare angående hur en jobbar med 

enkätgenomförande, analys, återkoppling samt uppföljning under året. 
o Barnkonventionen (Väst1,2,3) 

v Beslut om föreningens och tillika KEKS-nätverkets budget för 2020. 
o Beslut om förvaltningarnas avgift enligt den modell som tagits fram.  

à Beslut om medlemsavgift i KEKS stödförening.  
v Beslut om föreningens och tillika KEKS-nätverkets verksamhetsplan för 2020. 
• Övriga frågor.  
• Nästa möte, tid och plats. 

 
Om ni önskar ta upp andra frågor, vänligen meddela detta i samband med anmälan. 

Varmt välkomna! 


