Protokoll fört vid HSO Södertäljes styrelsemöte den 22 januari 2018
Närvarande: enligt bilaga.

1.

Parentation
Styrelsen hade en tyst minut med anledning av Bengt Adamssons bortgång.

2.

Mötets öppnande
tf Ordförande Anna Ingebrigtsen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

3.

Dagordningens fastställande
Den föreslagna dagordningen godkändes med nedanstående tillägg punkt 13.

4.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Bert-Inge Nilsson.

5.

Ekonomi
Det nya budgetförslaget för 2018 som FUB, Finska syn och Reumatikerna la fram för
styrelsen godkändes. Magnus Lindström, Pirjo Surakka och Anna Limell skall åter igen
försöka förhandla om kopiatorn med Complete Office om ett bättre avtal. Det kom på
förslag om att höja årsavgift och lokalrådsavgift på årsmötet. Städavtalet är uppsagd sen
december, kansliet städar. AU får hjälp av avgående kasssör Hans Domej med årsbokslut
och liknande.

6.

Fyllnadsval till AU
Christina Corbell, Åsa Werner och Pirjo Surakka ersätter karin Jutengren och Bengt
Adamsson till AU. AU bjuder in Magnus Lindström och Pirjo Surakka till ett möte ang.
Complete Office.

7.

Anmälan av AU protokoll
Föregående AU-protokoll finns att läsa på kansliet.

8.

Nämnder och styrelser
a) KHR
Grupperna har inte träffats efter jul.
b) Nykvarns samverkansråd
Kansliet ska ta reda på när det är mötestider.
c)Landstingsfrågor
Anna kollar vad för uppgifter Bengt hade där.

9.

Föreningssamarbete
Föreningsdagen 24 februari kl. 11.00 -15.00 på ABF huset.
Inbjudan till medlemsmöte om LSS den 1 februari kl. 18.00 på Allaktivitetshuset, Gruvan

10.

Rapporter
Bert-Inge Nilsson rapporterade att nedläggningen av Gästhuset verkställs.
Han återkommer vidare i frågan.

11.

Avgivna/Inkomna skrivelser
Avgivna och inkomna skrivelser redovisas, godkänns och läggs till handlingarna.

12.

Åtgärdsrapport
Inget att rapportera.

13.

Övriga frågor
a)Tiderna för styrelsemöten
Tiderna för styrelsemöten följer med protokollets utskick.
b) HSO,s hemsida
HSO,s hemsida görs av Anna Limell och Magnus Lindström, Neuroförbundet.
c) Smörgåsarna till fikat
Styrelsen diskuterade om att smörgåsar görs till självkostnadspris på 10 kr och då gäller
det för föreningarna att anmäla sig kansliet.

13. Avslutning
Anna tackar deltagarna för visat intresse och avslutar härmed mötet.

Nästa Styrelsemöte den 19 februari 2018
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