
Nominering till den idéburna sektorns representanter i arbetsgruppen 

Till den Halländska Överenskommelsen ska det tillsättas en arbetsgrupp bestående av fyra personer 

från den idéburna sektorn och två tjänstepersoner från Region Halland. Varje person kommer att ha 

en personlig ersättare. Personerna utses av respektive sektor, dvs. de idéburna organisationerna 

väljer sina representanter och ersättare och Region Halland utser sina representanter och ersättare. 

Arbetsgruppen kommer att ansvara för att initiera, följa och stötta processer som förverkligar den 

Halländska Överenskommelsen. Arbetsgruppen kommer inte att ansvara för några ekonomiska 

medel och har inte någon särställning i relation till övriga signerande parter. Gruppen som väljs för 

perioden 2019-2020 kommer att ta fram ett handlingsprogram som gäller 2019-2020, arbeta fram en 

arbetsordning gällande val av kommande arbetsgrupper och en struktur för arbetsgruppens arbete, 

vid sidan av de ordinarie uppgifterna om att initiera, följa och stötta processer. 

 

För att arbetsgruppen ska lyckas med sitt uppdrag är det önskvärt att de individer som nomineras 

kan uppfylla följande önskemål: 

 Har möjlighet att närvara på möten som sker på dagtid. 

 Har möjlighet att avsätta tid för förberedelser och efterarbeten. 

 Har en bred förankring i den idéburna sektorn. 

 Har mandat från sin organisation att verka bredare än den egna organisationens inriktning. 

 Erfarenhet av strategiskt arbete. 

 Verkar på regional nivå. 

 Organisationen som personen är ansluten till har signerat Överenskommelsen. 

Nomineringarna som skickas in kommer att behandlas av den Halländska Överenskommelsens 

nuvarande referensgrupp. Referensgruppens förslag skickas till de signerande idéburna 

organisationerna som tar ställning till att godkänna eller avslå förslaget. Valet sker i anslutning till 

signeringsceremonin den 14:e maj. En röst per signerad organisation. Vid avslag ställs namn mot 

namn och avgörs med majoritetsbeslut.  

Nomineringarna till arbetsgruppen skickas till rebecca@hbf.se senast den 24:e april 2019.  

Vill du ha mer information: 

Rebecca Nordström 

035 – 17 77 75 

rebecca@hbf.se  
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