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ÅRSHJUL – Mötesplanering 2023 

 

 

Januari – mars  

Utfall från SUS och resultat av indikatorer 
analyseras och sammanställs. Årsredovisning 
för föregående årsverksamhet och resultat 
till styrelsen för beslut. Revisorerna grans-
kar och skriver revisions-rapport.  
LSG Boden 7/2 kl.10.00-12.00 
LSG Luleå 2/2 kl.13.00-15.00 
LSG Piteå 8/2 kl. 13.30-15.30 
LSG Älvsbyn 9/2 kl.14.30-16.30 
Arbetsutskott 10/2 kl.13.30-15.00 
Styrelsemöte (årsredovisning) 28 februari kl. 
13.00-15.30 i Boden 
 
Oktober – december  
Årlig gemensam workshop med styrel-
sen, LSG och Utvecklingsgrupp i septem-
ber för strategidiskussioner och framta-
gande av underlag för verksamhetsplan 
2024–2026. 
Utvecklingsgruppen bereder ansökningar om 

insatser och ansökningar till förbundet. Beslut 

om verksamhetsplan med budget för näst-

kommande år och inriktning ytterligare två år. 

I slutet av december skriver insatserna rappor-

ter som ligger till grund för årsredovisningen. 

Mötesplan för 2024 tas fram. 

 
Workshop Verksamhetsplanering 13/10 

LSG Boden 17/10 kl.10.00-12.00 

LSG Luleå 12/10 kl. 13.00-15.00 

LSG Piteå 18/10 kl-13.30-15.30 

LSG Älvsbyn 19/10 kl.14.30-16.30 

Ansökningar insats in till kansliet 27/10 
Utvecklingsgrupp 7/11 kl.13.00-14.30 

Arbetsutskott 1 nov kl 13-14.30 

Styrelsemöte (VP o budget) 24/11 kl. 13.00-

15.30 Fysiskt/Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

April – juli   

Ny styrelse 1 april. Medlemssamråd med par-

terna i SOF med redovisning och dialog om 

förbundets utveckling och budget kommande 

år. Fortsatt dialog i styrelse, utvecklingsgrupp 

och LSG kring behov och strategi.  

Revision inkommer till förbundet i april. 
Nya projektansökningar och förlängningar av 

pågående insatser processas fram. Utveckl-
ingsgruppen bereder ansökningar om in-
satser och ansökningar till förbundet. Del-
årsbokslut förbereds i samråd med insatserna. 
Beslut om äskande av medel från staten. 
  
Ansökningar insats in till kansliet 17/5 
LSG Boden 9/5 kl.10.00-12.00 

LSG Luleå 27/4 kl. 13.00-15.00 
LSG Piteå 3 maj kl.13.30-15.30 
LSG Älvsbyn 4/5 kl.14.30-16.30  
Utvecklingsgrupp 30/5 kl. 13.00-14.30  
Arbetsutskott 16 mars kl.08 .30-10.00 
Styrelsemöte (konstituerande) 4 april kl. 13-
15.30 Fysiskt 
Medlemssamråd 21 april kl. 09.30 -12.00 
Arbetsutskott 9 juni kl.10.00-11.30  
Styrelsemöte (ans medel) 27 juni 13.00-15.30 
via Teams 

Augusti - september Halvårsbokslut fast-
ställs av styrelsen. Pågående insatser 
som inte längre kommer att finansieras 
av förbundet förbereder implemente-
ring.  
LSG Boden 29/8 kl.10.00-12.00 

LSG Luleå 31/8 kl.13.00-15.00  

LSG Piteå 22/8 kl.14.00-16.00 

LSG Älvsbyn 24/8 kl.14.30-16.30 

Arbetsutskott 6/9 kl.08.30-10.00 

Styrelsemöte (äska medel, halvårsredovisning) 
15/9 13.00-15.30 i Piteå 


