HSO Södertälje Nykvarn

Protokoll fört vid HSO Södertäljes AU-möte 2021-01-11
Närvarande:
Anna Ingebrigtsen, lite försenad
Richard Erinder
Hans Domei
Ellinor Östberg
Åsa Werner
Håkan Österlund
Pirjo Surakka anmält förhinder
1. Mötets öppnande
Åsa Werner öppnar mötet och hälsar välkommen eftersom Anna Ingebrigtsen var
lite försenad.
2. Val av sekreterare
Richard Erinder
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes, med tillägg under övriga frågor.
4. Föregående AU mötesprotokoll 201116
Kan läggas till handlingarna.
5. Ekonomi
Hans Domeij redovisade muntligen ekonomiska situationen inför årsbokslut.
Ett preliminärt resultat för 2020, ett litet plusresultat på ca 28000kr
6

Ellinors punkt
•

Ellinor rapporterar att hon nu fått parkeringstillstånd från kommunen, 104st.

Au föreslår till styrelsen att alla föreningar till en början får 4st parkeringskort var,
resten kommer finnas på Ellinors kansli tillsvidare.
•

HSO behöver göra en brandrond, Ellinor har stoppat denna pga. kostnad, vi
måste undersöka om vi kan få den gjord till ett bättre pris. Anna ska
undersöka hur vi ska gå vidare.
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7.

Stadgeändringar
Åsa fortsätter att kolla på Funktionsrätt Stockholm stadgar, vad/vilka kan vi
använda av deras. Inkomna förslag, Stroke vill byta namn på HSO, ett förslag är
Funktionsrätt Södertälje/Nykvarn. Vi behöver också titta över jävsituationen och
hur en sådan stadgeändring ev. ska skrivas. Stagar angående vad HSO ska kräva
in för dokumentation från de olika föreningarna vad gäller årsmötesprotokoll.
Ett förslag ät att HSO endast får begära in namn på styrelsen, samt antal
medlemmar, och vilka som är valda till HSO styrelse.
Förslag på att vi ska ha en punkt under dagordningen på årsmötet, som handlar
om Parentation, man håller då en tyst minut för under året avlidna medlemmar.
Arbetsunderlaget skickas ut till styrelsemötet för vidare arbete.

8. Kopiatorn
Anna och Richard ska kontakta serviceföretaget för kopiatorn för att få ett förslag
på ett nytt servicekontrakt, detta får sedan styrelsen ta beslut på. Detta måste vara
i april senast.
9. Nästa styrelsemöte
Den 25 januari med dessa tillägg:
Parkeringskort HSO.
Stadgeändringar.
Ekonomi slutrapport år 2020.
10.

Övriga frågor
Jan Jonsson vill avgå som ordförande i lokalrådet, Pirjo vill hoppa av uppdraget i
AU men fortsätter i styrelsen fram till årsmötet.

11.

Anna tackade alla och avslutade mötet.
Nästa AU-möte den 8 februari 2021.
Vid protokollet
-----------------------

Richard Erinder

-------------------------

Anna Ingebrigtsen
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