Reglab styrelsemöte 16 februari 2022

16.02.2022

Protokoll
Närvarande: Åsa Bjelkeby, Michaela Stenman, Maria Johansson, Tomas Stavbom, Margareta Dahlbom. Från
kansliet deltog Eva Moe och Catarina Lahti (sekr).
Frånvarande: Christel Gustafsson, Richard Gullstrand, Elsmari Julin.

1. Inledning
Michaela Stenman ersatte Christel Gustafsson som ordförande, eftersom Christel var sjuk.
Michaela hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Åsa Bjelkeby.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för det extrainsatta styrelsemötet godkändes.
4. Reglab efter 2022
Styrelsen fortsatte diskussionen om Reglab efter 2022 från förra mötet. En arbetsgrupp
bestående av Christel och Elsmari har tagit fram ett förslag med två alternativ att gå vidare
med till ägargruppen:
•

Alternativ 1: SKR är fortsatt projektägare från 2023. Reglab betalar en utökad OH-avgift
med 380 000 kr jämfört med innevarande år. SKR betalar ingen medlemsavgift till
Reglab.
Utgiftshöjningen hanteras genom en höjning av medlemsavgifter, samt en sänkning av
verksamhetens kostnader. Höjningen av medlemsavgiften fördelas över samtliga 24
medlemmar, enligt en modell som beslutas av ägarna.

•

Alternativ 2. En region blir projektägare till Reglab. Även detta förslag innebär sannolikt
en höjd OH-kostnad, och kan innebära behov av besparingar eller ökade intäkter. HR-stöd
behövs för verksamhetsflytt. En process för att utse värdregion behöver utformas.

Styrelsen beslutade att ta de två alternativen vidare för diskussion i Regional kontakt den 25
februari, där samtliga regioner är representerade. Syftet med diskussionen är att undersöka
intresset för alternativ 1 och 2, samt få en första indikation på vilka regioner som kan vara
intresserade av att vara projektägare för Reglab. Båda alternativen bör därefter utredas
ytterligare.
För att säkerställa goda förutsättningar vid en eventuell förändring bör ett beslut vara på plats
senast i maj 2022.
Diskussionen fortsätter vid kommande styrelsemöte.
5. Kommande möten
Nästa möte är torsdag den 3 mars 13-14:30. Då presenteras resultatet av den externa
utvärderingen av Reglab och diskussionen om Reglab efter 2022 fortsätter.
6. Mötets avslutades
Mötet avslutades av ordförande.
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