Protokoll fört vid HSO Södertälje/Nykvarns styrelsemöte den 3 december 2018
Närvarande:
Eva Molnar, RTP/HSO Revisor
Margareta Jonze, SHIF
Bert Inge Nilsson, RSHM
Håkan Hedlund, El.s. Förening
Hans Domeij, HRF
Anna Ingebrigtsen, RBU
Christina Corbell, FUB
Ellinor Östberg, HSO kanslist
Richard Erinder AAF
Åsa Werner, Attention/HSO
Pirjo Sunakka, Finska Syn
Sonja Lindh, HSO/NHR
Lill-Britt Andersson, Stroke
Kenneth Bingström, Afasi
John Trapp, Parkinsongruppen
Christina Lillsmed, Parkinsongruppen
Stig Andersson, DHR
Stefan Johansson, Attention
Laila Starring, Attention
Lena Jansson, Ifs-Gnistan

1.

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

2.

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes

3.

Val av sekreterare och protokolljusterare
Till sekreterare valdes Tina Corbell

4.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Stefan Johansson

5.

Föregående protokoll
Protokollet 2018-10-22 godkändes och lades till handlingarna.

6.

AU rapporterar och svarar
Tina rapporterade om dialogmötet med kommunen som hon och Anna I varit på. Vi
redogjorde för vad vi gjort under året och hur vi jobbat med ekonomin som nu är i balans.

7.

Ekonomi
Resultat och balansrapport delades ut. Hasse gick igenom ekonomin som sedan godkändes
av styrelsen. Förslag att ekonomin redovisas elektroniskt via projektorn istället för att dela
ut i pappersform. Vi testar på nästa styrelsemöte.

8.

Nämnder och styrelser
a) KHR Nomineringar till nästa mandatperiod
Det har inte inkommit så många nomineringar. Vi har 14 platser att fylla + 7 ersättare.
Ellinor påminner om nomineringar och Anna I tar kontakt med ordförandena och
frågar om nomineringar. 17/12 är sista dagen att meddela kommunen vilka
nomineringar som gäller. Anna förklarar lite snabbt hur KHR fungerar och berättar om
de olika grupperna. Frågan kom upp om att ha en äldreomsorgsgrupp i KHR.
b) Nykvarn samverkansråd: Laila Starring rapporterar från senaste mötet att Nykvarn
kommun har en ny kommundirektör Frida Nilsson.
Två nya verksamheter har startats i form av öppenvård, familjebehandling,
missbruksbehandling samt ett boende för missbrukare.
Ett LSS-boende har omvandlats till ett boende med socialpsykiatrisk inriktning.
Boendestöd fortsätter efter fyllda 65 år.
Projekt för äldre på särskilt boende om kost och hälsa. Hur hanteras de äldres
undernäring i Nykvarn? Enskilda med ofrivillig viktnedgång följs och åtgärder sätts
in.
Om ni har frågor eller vill att Laila ska ta upp något särskilt så går det bra att skicka ett
email till henne på: laila@starring.net.
c) Landstingsfrågor: Ann-Marie, Parkinsongruppen går på nästa möte och informerar oss
löpande.

9.

Föreningssamarbete
a) ABF har kallat till halvårsmöte men många kunde inte komma. Eva Larsson ska
bjudas in till ett styrelsemöte under våren.

10.

Rapporter
a) Julstängt på kansliet 22/12 2018 till 6/1 2019
b) Styrelsemöten 2019. Förslag på styrelsemöten 2019 godkändes.
c) Kylskåpsrensning Alla föreningar ser till att kylskåpen är tomma innan julledigheten.
d) Workshopprioriteringar: AU jobbar vidare för en plan 2019

11.

Övriga frågor
a) Parkinson tackar Ellinor
b) RSMH inbjuder till julfest +65, 17/12 2018 samt Nyårsaftonsfes på Karlslundsgatan
25. RSMH ska även ha en hjärtstartarkurs, ring om man är intresserad av att delta.

12.

Avslutning
Anna I tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 2019-01-14 kl. 18.30

Vid protokollet

______________________
Christina Corbell
Sekreterare

______________________
Stefan Johansson
Protokolljusterare

______________________
Anna Ingebrigtsen
Ordförande

