Protokoll fört vid HSO Södertäljes styrelsemöte den 19 februari 2018
Närvarande: enligt bilaga.

1.

Mötets öppnande
tf Ordförande Anna Ingebrigtsen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Dagordningens fastställande
Den föreslagna dagordningen godkändes.

3.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Göta Malm.

4.

AU rapporterar och svarar
a) Eftersom kanslisten på HSO kommer att sluta kom AU med tre alternativ för att lösa
situationen på kansliet. Inga beslut togs utan styrelsen fick tid och tänka till nästa AUmöte, 26 februari.
b) Städningen av lokalerna löser vi med först per timme tills vi hittar ett städbolag med
rimligt avtal.
c) Hemsidan presenterades av Magnus Lidström och Anna Limell. HSO står för
kostnaderna.
d) Det är möjligt att avtalet på kopiatorn kan sägas upp och AU får i mandat att se över
vad det skulle kosta att köpa ut den.
e) Magnus Lidström fick klartecken att fortsätta att se över eventuellt byte av telefoni/
internetabonnemang.

5.

Nämnder och styrelser
a) KHR
Inget att rapportera. AU behöver få in förslag på vem som ska ta över Bengts plats i
KHR. Förslagen behöver komma in till nästa AU-möte, 26 februari.
b) Nykvarns samverkansråd
Laila Starring kommer att informera senare.
c) Landstingsfrågor
Inget att rapportera.

6.

Föreningssamarbete
Föreningsdagen 24 februari kl. 11.00 -15.00 på ABF huset.
Christina Corbell kom med förslag om gemensamma aktiviteter som Hälsodag på
Gillberga i maj och Kick off i september på övervåningen, Allaktivitetshuset.
Neuroförbundet arrangerar Påsk bingo 14 april kl.15.00 allsalen på övervåningen.

7.

Ekonomi
Ekonomirapporten granskas, godkänns och läggs till handlingarna.

8.

Rapporter
John Trapp, Parkinsongruppen rapporterade om deras medlemsmöte där de gästades av
civilförsvaret gällande krisberedskap. AU ska kolla om det är något för ett eventuellt
medlemsmöte. Lill-Britt Andersson tog även upp förslaget om medlemsmöte gällande
efterlevnadsintyg. AU tar med sig frågan. Christina Corbell rapporterade om
medlemsmötet, LSS med inbjuden gäst Harald Strand. Mötet handlade om verktyg som
brukare kan använda vid ansökan av LSS. Det handlade även om de för närvarande stora
ekonomiska skillnaderna mellan gemene man och personer med utvecklingstörning.

9.

Avgivna/Inkomna skrivelser
Avgivna och inkomna skrivelser redovisas, godkänns och läggs till handlingarna.

10.

Åtgärdsrapport
Inget att rapportera.

11.

Övriga frågor
Fanns inga.

12. Avslutning
Anna tackar deltagarna för visat intresse och avslutar härmed mötet.

Nästa Styrelsemöte den 19 mars 2018

Vid protokollet
_______________________
Teresa Heikkilä
Sekreterare

______________________
Göta Malm
Protokolljusterare

_____________________
tf Anna Ingebrigtsen
Ordförande

