Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn

Protokoll fört vid Funktionsrätt Södertälje-Nykvarns AU-möte 2022-08-15
Närvarande:
Anna Ingebrigtsen
Liiza Petterson
Hans Domeij
Tom Erinder
Christer Norman
Håkan Österlund Förhindrad
1. Mötets öppnande
Anna öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Punkt för val av sekreterare tas bort från och med nästa AU-möte då kanslist
Tom är stående sekreterare tills vidare.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes, med tillägg under Övriga frågor där Daniel
Johnstons (ABF) annonstext ses över.
4. Föregående AU mötesprotokoll 2022-06-21
AU läser igenom och godkänner protokollet.
5. Ekonomi
En fråga uppstod kring lönebidragssumman men det behöver undersökas
vidare, något ordförande Anna tar på sig att göra. AU bestämmer också att
den ekonomiska rapporten från och med nu görs på styrelsemötet istället
förutom de gånger något sticker ut som behöver AUs uppmärksamhet.
6. Kansliet
Kanslist Tom kommer med förslag på långsiktiga koncept med syfte att öppna
upp Allaktivitetshuset så att folk kommer och interagerar med varandra och
oss samt medlemsföreningarna. Tom kommer börja med ett litet kafé på prov
efter styrelsemötet 29 augusti 2022.
Vidare godkänner AU inköp av Office-paketet till kansliets dator samt en
Dymo-maskin.
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Efter samtal med Leif vid SPF Holmfast så är vi överens om att öppna trappen
så över- och undervåning är mer “sammanlänkade” eftersom idén är att vi är
en verksamhet som ska samarbeta. Missköts trappen av t.ex. folk som hyr
lokaler så stänger vi den igen.
Kanslist Tom tar på sig att kontakta Tiina Ahtela om fiberanslutning i
Allaktivitetshuset så vi kan få en bättre internetuppkoppling så vi kan senare
ha WiFi på hela nedervåningen. Tom kommer också kontakta Åsa Landin vid
FUB eftersom vi i dagsläget delar på kostnaden för internet med FUB.
7. Kvarvarande punkter för åtgärd från årsmötet
Lokalrådet-avgifter, regler?
Punkten kvarstår. Vi väntar på att kommunen ska skicka oss en kopia på vilket
avtal som råder.
Möte med Kultur & Fritid, varför ändrat bidrag?
Punken kvarstår.
Bo Lönnqvist minnesfond
Punkt kvarstår och Hans rapporterar att fonden går dåligt just nu.
Avtal Mezzopotelge
Punkten kvarstår då otydligheter kring hur och om vi får hyra ut. Anna får inte
tag på ansvarig person.
Brandskydd
Kanslist Tom tar punkten vidare till Tiina Ahtela.
Namnbyte
Punkt kvarstår, namnbytet är inte färdigt överallt än.
Städning, förvaltning, controller gällande våra lokaler
Punkten tas också vidare till Tiina Ahtela och vi vill veta hur många
städtimmar vi har totalt i huset då olika antal timmar meddelats till olika
personer.
Önskemål om byte av föreningens efter årsmötet
Tidigare intresserade föreningar är inte längre intresserade och AU beslutar
att Finska syns före detta kontor får stå tomt tills vidare.
8. Nästa styrelsemöte 220829
Till nästa styrelsemöte tas kanslistens verksamhetsförslag med och han
ansvarar även för att inventera vilka möbler som står i förrådet så vi kan fråga
styrelsen om de vet var möblerna kommer ifrån.
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9. Övriga frågor
AU går igenom Daniel Johnstons förslag på annonstext och föreslår mindre
ändringar som kanslisten vidarebefordrar tillbaka till Daniel.
10. Mötets avslutande
Anna tackar alla för mötet och avslutar.

Nästa AU-möte 12 september 2022

Vid protokollet
----------------------Tom Erinder

------------------------Anna Ingebrigtsen
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