Protokoll - HSO Södertälje/Nykvarn nr.2 - 2019.
Datum: Måndagen den 18 februari 2019.
Plats: Allaktivitetshuset i Saltskog, Södertälje.
Tid: kl.18.30 - 20.30.

Närvarande: Helen Karlsson (Attention), Sven-Ingvar Ny (DHR), Håkan Hedlund (Elöverkänsliga),
Hans Domej (HRF), Anna Limnell (Neuroförbundet), John Trapp (Parkinsongruppen), Anna
Ingebrigtsen (RBU), Gunvor Gagnö (SRF), Lill-Britt Andersson (Stroke), Carina Bladh
(Afasiföreningen), Pirjo Surakka (Finska Syn), Yvonne Gilner (Stroke), Åsa Werner (Attention),
Ellinor Östberg (HSO:s kansli), Eva Molnar (HSO:s revisor).
1. Mötets öppnande.
Ordförande Anna Ingebrigtsen hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Framställande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen fastställs
3. Val av sekreterare.
Till sekreterare för mötet väljs John Trapp.
4. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Carina Bladh.
5. Föregående protokoll.
Protokoll från möten 2018-12-03 och 2019-01-14 godkänns och läggs till handlingarna.
6. AU rapporterar och svarar.
Anna Ingebrigtsen meddelar att arbetsutskottet har, sedan det sista styrelsemötet, haft två möten. Arbetet
med att åter få igång ljudanläggningen i Gruvan är högt prioriterat. Kontakt har tagits med Susanne
Bergström om reparationsbehov. Dessutom har nya anslagstavlor inköpts och en White board är på plats
för att kunna sprida information i huset.
7. Ekonomi.
Hans Domej ger en muntlig redovisning av ekonomin och kommenterar de olika posterna i rapporterna.
Styrelsen fastställer den ekonomiska rapporten.

8. Nämnder och styrelser.
a). KHR/FHR.
Anna Ingebrigtsen redovisar och kommenterar olika förändringar beträffande ett namnbyte till eventuellt
Funktionshinderrådet. Till vidare kommer namnet KHR att gälla.
b). Nykvarns samverkansråd.
För närvarande ingen rapport från rådet i Nykvarn.
c). Landstingsfrågor.
Åsa Werner (Attention) är på länsnivån representant i trafikrådet. Frågor och synpunkter om
framkomligheten och andra idéer i samband med kollektivtrafiken kan lämnas till Åsa eller Ellinor Östberg
på kansliet.
9. Föreningssamarbete.
Det meddelas att en representant från HSO:s styrelse kan beredas plats i ABFs styrelse. Det finns plats för
ytterligare en person. Intresserade får anmäla sig till Ellinor Östberg på kansliet.
10. Rapporter.
a). Gillberga.
Anna Ingebrigtsen redovisar samtalen med Christoffer Martinson på Kultur- och fritidsförvaltningen
angående Gillberga. Ett möte den 6 mars 2019 har föreslagits men tyvärr krockar det med andra
föreningars årsmöten. Anna har föreslagit ett planeringsmöte den 7 mars 2019 istället. Datum och tid
meddelas till samtliga föreningar så fort det är klart.
b). Föreläsning - Vikten av rätt kost och motion för alla.
Anna Ingebrigtsen rapporterar från en mycket givande föreläsning som ägde rum den 6 februari 2019 på
Stadshuset. Ett riksomfattande projekt har nyligen börjat som riktar sig till människor med
funktionsnedsättning. Badhotellets vårdcentral i Södertälje deltar och är verksam i projektet. Mer
information inom kort lovas.
c). Workshopprioriteringar.
Anna Limell (Neuroförbundet) rapporterar från workshoppar som nyligen har ägt rum. Anna inleder ett
samtal i styrelsen genom att poängtera arbetet med uppdateringen av hemsidan i sin helhet. Det påmins om
vikten av att läsa hemsidan och hålla sig informerad om andra föreningars verksamhet. Dessutom påminner
Åsa Werner (Attention) om ett ständigt behov av att insamla åsikter och fakta angåedne livsvillkoren för
människor med funktionsnedsättning.
Mötet enas om akuta prioriteringar utifrån workshopsmöten. De är: arbetet med hemsidan och

datakommunikationen, hörslingor i huset, taltidningen och parkeringstillstånden omkring allaktivitetshuset.
Angående den nuvarande situationen med parkeringen bör det noteras att frågan handlar om tillgång,
tilldelning och översyn. Frågan kommer att behandlas av AU inom kort.
Anna Ingebrigtsen poängterar att parkeringsfrågan är mycket känslig och att det inte finns någon form av
kritik angående behov och användandet mellan HSO:s olika föreningar.
d). Länstidningen - Svar om sjukhuset.
Ett svar på den nyligen publicerade insändaren angående bemötande har publicerats.
Verksamhetschef vid sjukhuset svar i ärendet kommer att biläggas protokollet. Se bilaga nr.1.
11. Parkinsongruppen i Södertälje, Nykvarn och Salem.
John Trapp (Parkinsongruppen) redogör för det nuvarande läget i Parkinsongruppen.
12. Övriga frågor.
Lill-Britt Andersson (Stroke) tar upp följande frågor: behovet av lokalrådet, anhörigstöds föreläsningar,
Medborgardagen (den 23 mars 2019) och betydelse av att flera föreningar deltar denna dag. Mötet samtalar
om vikten av att flera föreningar bör delta i Medborgardagen.
13. Mötets avslutning.
Ordförande Anna Ingebrigtsen tackar för uppmärksamhet och avslutar mötet.
Kommande styrelsemöte: 2019-03-18. kl.18.30.
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