
Årshjul 2022 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (förslag fr AU) 

 

 

 

Januari – mars  

Årsredovisning om föregående års verksamhet 

och resultat läggs fram till styrelsen för beslut. 

Revisorerna granskar och skriver revisions-

rapport. Medlemsmöte om förbunden i länet 

med redovisning och samråd om förbundens 

utveckling inkl önskad budget 2022. 

Uppföljning kommunikationsplan. 

xx januari beredningsgrupp (kl xx) 

x februari AU-möte (kl xx) 

10 februari styrelsemöte (kl 09-12) 

xx februari beredningsgrupp (kl xx) 

25 februari medlemsmöte i Vrigstad 

xx mars arbetsutskott (kl xx) 

22 mars styrelsemöte (kl 09-12)  

Uppgifter från SUS hämtas nationellt om 

verksamhet (deltagare) den 13 februari och 

om ekonomiskt utfall 11 mars 2022 

Oktober – december  

Samråd och fastställande av verksamhetsplan 

med budget för nästkommande år och 

inriktning ytterligare 2 år. Beslut från 

medlemmarna om tilldelade medel. I slutet av 

december skriver insatserna rapporter som 

ligger till grund för årsredovisningen. Analys 

sker av svar på indikatorenkäter.  

xx oktober beredningsgrupp (kl ) 

xx oktober arbetsutskott (kl )  

23 november offentligt styrelsemöte (kl 09-12)  

x december beredningsgrupp (kl ) 

xx december arbetsutskott (kl ) 

 

Löpande processer: 

Inkomna projektansökningar prövas löpande 

under året.  

Lokal uppföljning av uppgifter i SUS sker 

återkommande inför styrelse-, 

beredningsgrupps- och styrgruppsmöten.  

 

 

 

April – juli  

Fortsatt dialog i styrelse och beredningsgrupp 

kring behov och strategi. Omvärldsanalys – 

vilka utmaningar ser vi framför oss, ser vi nya 

behov – nya målgrupper - prioriteringar?  

Nya projektansökningar och förlängningar av 

pågående insatser processas fram. 

Delårsbokslut förbereds i samråd med 

insatserna.  

5-6 april Nationell Finsam-konferens 

26 april Vårkonferens i länet 

x maj beredningsgrupp (kl ) 

xx maj arbetsutskott (kl ) 

24 maj styrelsen (kl 09-12) 

xx juni beredningsgruppen (kl ) 

1 juli hämtas uppgifter från SUS. 

Augusti - september  

Delårsbokslut fastställs av styrelsen. Årlig 

gemensam arbetsdag med styrelse och 

beredningsgrupp i september fortsatta 

strategidiskussioner och framtagande av 

underlag för verksamhetsplan för 

nästkommande år. Pågående insatser som 

inte längre kommer att finansieras av 

förbundet förbereder implementering.  

xx augusti beredningsgrupp (kl ) 

xx augusti arbetsutskott (kl ) 

24 augusti styrelsemöte (kl 09-12) 

14 september strategidag med styrelse och 

beredningsgrupp   

21 september styrelsemöte (Teams kl 09) 

 

 

 

 

 

 


