Protokoll fört vid HSO Södertälje/Nykvarns styrelsemöte den 14 maj 2018
Närvarande:
Sven Ingvar Ny, DHR
Håkan Hedlund, Elkänsliga
Christina Corbell, FUB
Hans Domeij, HRF
John Trapp, Parkinsongruppen
Anna Ingebrigtsen, RBU
Margareta Jonze, SHIF
Gunvor Gagnö, SRF
Helen Karlsson, Attention
Kristian Söderberg, HRF
Gerd Lindqvist, IFS-APS Gnistan
Eva Molnar, RTP

1.

Mötets öppnande
Ordförande Anna Ingebrigtsen hälsade välkommen och förklarar mötet för öppnat.

2.

Val av sekreterare och protokolljusterare
a) Till sekreterare valdes Tina Corbell
b) Till protokolljusterare valdes Gerd Lindqvist

3.

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägget av val av sekreterare.

4.

AU Rapporterar och svarar
Anna informerar om att Ellinor börjat sin praktik på HSO:s kansli och att hon blir anställd
från och med 1 juni 2018.
Anna informerar om att det varit en vattenläcka i utbildningsköket men att det ska vara
åtgärdat nu.
Anna informerar om att fakturor för lokalrådsavgiften kommer att skickas ut i slutet av
maj. Avgiften på fakturan gäller för hösten 2017 (Aug-Dec). Från och med 2018 så
kommer lokalrådsavgiften att faktureras ut i slutet av december.

5.

Ekonomi
Resultat och balansrapport delades ut som sedan godkändes av styrelsen.

6.

Hur hanterar vi GDPR-lagen?
Anna fick i uppdrag att gå vidare med att kolla vad det skulle kosta att hyra låsta kärl för
pappersinsamling eller alternativt dokumentförstörare.

7.

Nämnder och styrelser
a) KHR:
- Yttrande angående utbyggnadsstrategi har lämnats in.
- Yttrande ska lämnas in om att inrätta en ”LSS-lots” dit man ska kunna vända sig
om man har allmänna frågor, ansökningar, överklagan m.m.
- Ett svar på en måltidspolicy har lämnats in.
- Yttrande på en skogspolicy ska lämnas in.

b) Nykvarns samverkansråd: Laila Starring ej närvarande och får rapportera nästa gång.
c) Landstingsfrågor: Möte på torsdag 17/6. Anna vill veta vilka som blir kallade till dessa
möten. Parkinson får inbjudan och deras ordförande ska gå på mötet. Anna ber om att
få en redogörelse nästa styrelsemöte om vilken information och frågor som togs upp
på mötet.
8.

Föreningssamarbete
a) Gillbergavärdar sommaren 2018: Christofer Martinson undrar om det behövs ett möte
för att gå igenom detta eftersom det inte är någon skillnad från föregående år.
Christofer hoppas att vi kan boka in värdar ändå utan ett möte. Anna återkommer med
information om vilka veckor och dagar som gäller. Listan måste bli klar till nästa
styrelsemöte den 18/6.
b) Hälsodagen 3 juni 2018: Tina informerar om att vi har fått ihop ett bra program för
dagen och hoppas att så många som möjligt kommer.

9.

Rapporter
Inge rapporter har inkommit.

10.

Avgivna/inkomna skrivelser
Inga avgivna/inkomna skrivelser finns.

11.

Åtgärdsrapport
Anna föreslog att punkten döps om och flyttas till punkten AU informerar. Anna föreslog
också att lägga till en punkt framöver om att godkänna föregående protokoll.

12.

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

13.

Avslutning
Anna tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 2018-06-18 kl. 18.30

Vid protokollet

______________________
Christina Corbell
Sekreterare

______________________
Gerd Lindqvist
Protokolljusterare

______________________
Anna Ingebrigtsen
Ordförande

