Protokoll fört vid HSO Södertäljes AU- möte den 21 maj 2018
Närvarande:
Tina Corbell
Anna Ingebrigtsen
Hans Domeij
Åsa Werner??
Ellinor Östberg

1.

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

2.

Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Tina Corbell.

3.

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående AU protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5.

Nästa möte, 18 juni 2018
a) Punkten ”Inkomna/Avgivna” skrivelser tas bort från styrelsens dagordning. Viktiga
saker tas upp under egen punkt i fortsättningen.
b) Punkten ”Åtgärdsrapport” tas bort från styrelsens dagordning. Eventuella åtgärder tas
upp under punkten ”AU svarar och förklarar”. Föregående mötesprotokoll ska även
godkännas av styrelsen

6.

Ekonomi
a) Hasse meddelade att inte alla föreningar betalat sin medlemsavgift. Påminnelse ska
skickas till de föreningar som en betalat
b) Skjuts till nästa möte
c) Skjuts till nästa möte
d) Anna har tagit in en offert från Ljungmarks angående sekretesskärl/pappersinsamling.
Diskussion kring nya personuppgiftslagen samt offerten från Ljungmarks för
sekretesskärl/pappersinsamling. Bestämdes att offerten ska presenteras på
styrelsemötet och styrelsen får ta beslut om vi ska ha pappersinsamling eller inte.

7.

Hemsida
a) Det bestämdes att bokningssystemet av lokaler på HSO:s hemsida ska uppdateras med
varje rums kapacitet med t ex antal platser samt vad det finns för utrustning i rummen.
Ellinor fick i uppgift att gå igenom detta.
Kansliet
a) Ellinor Östberg hälsades välkommen till HSO
b) Hasse får i uppdrag att ringa arbetsförmedlingen för att ta reda på vilka uppgifter de
vill ha angående försäkring.

8.

9.

Lokalrådet/Föreningsrådet
Anna och Tina tar på sig att se över nuvarande årsavgifter till lokalrådet och kommer att
lämna ett förslag till styrelsen efter sommaren. Ellinor kommer att gå på föreningsrådets
möten.

10.

Hustomte
Hasse tar på sig att fråga Jan-Ivar Isaksson om han kan tänka sig att bli lite hustomte i
våra lokaler.

11.

Gillberga
Bokning av Gillbergavärdar ska ske på HSO:s hemsida.

12.

Förslag till kommande medlemsmöte
Inför valet, inbjudan av politiker för utfrågning
När krisen kommer (oktober?)

13.

Rapporter
Inga rapporter

14.

Övriga frågor
Postfack ska ordnas till Parkinson och Attention samt parkeringstillstånd till Parkinson

15.

Avslutning
Ordföranden Anna Ingebrigtsen tackar för visat intresse och avslutar härmed mötet.

Vid protokollet

______________________
Christina Corbell
Sekreterare

______________________
Anna Ingebrigtsen
Ordförande

