Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn
Protokoll fört vid Funktionsrätt Södertälje-Nykvarns AU-möte 2021-11-15
Närvarande:
Anna Ingebrigtsen
Richard Erinder
Hans Domeij
Ellinor Östberg
Christer Norman
Nathalie Ranborn
Håkan Österlund

Sjukskriven
Anmält förhinder
Anmält förhinder

1. Mötets öppnande
Anna öppnar mötet via Zoom och hälsar alla välkommen.
2. Val av sekreterare
Richard Erinder
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
4. Föregående AU mötesprotokoll 211011
Mötet godkände föregående protokoll.
5. Ekonomi
Hans Domeij redovisade muntligen den ekonomiska situationen.
Hans ska ansöka om föreningsbidrag för 2022, det blir samma summa som för
2021.
6. Ellinors punkt


Ellinor är sjukskriven till den 20/1-22



Ida jobbar på kansliet 1/10-21-31/1-22, hon har begärt att endast få jobba
en dag i veckan, onsdagar 12-16.



Ida har delvis uppdaterat hemsidan, vi bör diskutera vad vi ska ha på
hemsidan, kanske andra föreningars protokoll?
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AU diskuterade vilka etiketter som blir billigast att använda för att täcka
över gamla loggan på våra kuvert, Richard får i uppdrag titta över kostnad,
samt vid behov köpa in etiketter med vår logga, samt vita klisterlappar
Avery för att täcka för gamla loggan på våra kuvert.

7. Rapport från Annas möte med ABF
Daniel från ABF vill komma och besöka oss på ett styrelsemöte för att berätta
om deras verksamhet, Anna ska föreslå 2 olika möten efter nyår.
ABF kan också hjälpa oss vid en ev politikerutfrågning som vi hade inför förra
valet, den gången saknade vi möjlighet att få ett protokoll på svar på våra
frågor.
ABF är villiga att hålla kurser i hjärt o lungräddning, AU föreslår att vi tar fram
kurstid på dagtid, samt en kurs på kvällstid, sedan får detta gå ut till
föreningarna.
Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn enskilda har inga medlemmar i ABF, och ska
då inte betala någon medlemsavgift, men vi måste anmäla detta till dem.
8. Det saknas en del representanter i KHR (4st), Anna har fått veta att vi idag
kan välja in ersättare under en pågående valperiod, det har vi inte kunnat förr.
Anna ska först tillfråga de föreningar som har tappat en representant i de olika
grupperna, så rätt kompetens väljs in i de grupper som idag saknar rep.
9. Verksamhetsberättelse 2021
Anna jobbar med den, då vi bytt namn får det bli en kombination av den gamla
organisationen och den nya, Anna återkommer på nästa AU möte.
10. Kvarvarande punkter för åtgärd.
Lokalrådet-avgifter, regler?
Tas upp på kommande styrelsemöte.
Möte med Kultur & Fritid, Gillberga, varför minskat bidrag, revisor
Punkten kvarstår, vi har ej fått svar på alla frågor vi ställt till kommunen.
Bo Lönnqvist minnesfond
Utdelningsförslag får diskuteras på kommande AU möten.
Avtal Mezzopotelge
Punkten kvarstår.
Brandskydd/hjärtstartare
Södertälje kommun har beställt ett nytt batteri
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Städning av våra lokaler
From 1 juni står kommunen för städningen av våra lokaler, de städar mån-fre
mellan 8-12
Tillväxtverket
Tillväxtverket ska återkomma till oss under V-46 med besked om vi kan
använda de utbetalda pengarna vi fått under 2020-2021.
Uppdatering av policy för gåvor
Blir en fråga för ändring av stadgarna, punkten kvarstår.
Namnbyte, bank, kommun, ABF, skatteverket osv.
Pågående Prossess, AU återkommer
Kurs i hjärt och lungräddning
ABF kan erbjuda kurser, AU ska ta fram tider som föreningarna kan anmäla
sig till.
11. Nästa styrelsemöte 211129
Tillägg på dagordningen
* Byta namn på punkten KHR till FHR Funktionshinderrådet
* Lägga till på punkten FHR Nya representanter
* Lägga till på ABF Hjärt och Lungräddningskurs med de datum som
blir godkända av ABF.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
13. Mötets avslutande
Anna tackade alla och avslutade mötet.
Nästa AU-möte är ändrat från den 6 december 2021 till den 13 december
2021 kl 18.15.
Vid protokollet
----------------------Richard Erinder

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