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Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte 
När: 19 maj 2015. Klockan 10.00 
Var: HRFs styrelserum, sandbyhovsgatan 
Närvarande: Criss Hagfeldt ordf. Birgitta Svensson, Malin Bager 
Hermansson, Ellinor Wahab (adj), Clary Lindman (Gäst från 
Moalina), Stig Bredberg (adj). 
Frånvarande: Thommy Falck, Henry Lindh, Lars G Nilsson och 
Ulrika Hofstedt. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Criss Hagfeldt hälsade välkommen och 
förklarade mötet för öppnat. 

 
§ 2 Fastställande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkänndes. 
 
§ 3 Val av protokolljusterare 
  Till protokolljusterare valdes Birgitta Svensson. 
 
§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
§ 5 Ekonomi 

Den ekonomiska rapporten godkändes.  Information om 
att de nya borden är på plats. Information om att HSO har 
av medlemmarna fått i uppdrag att införskaffa en 
Hjärtstartare. Kansliet fick i uppdrag att söka pengar från 
Lions, Röda Korset och Rotary om vi inte får några 
pengar därifrån så fick vi okej att ta dessa från vår 
lokalkassa. 
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§ 6 HSO Norrköpings verksamhet 
Criss Hagfeldt och kansliet tog på sig uppgiften att 
göra de två skrivelserna till Norrköping kommun 
gällande: 

1. Parkeringen 
2. DHR / HSO fördelning av röster i KRF. 

Tillgänglighetspromenaden som 
representantskapsmötet vill att HSO arrangerar i 
vinter. Beslutades till att ha någon dag i januari. 
Datum kommer senare. 

 
§ 7 Skrivelser 

Skrivelse har kommit in från HRF angående 
parkeringarna. 
Utkast från Norrköpings kommun om de nya 
riktlinjerna. 

 
§ 8 Rapporter 

 Borådet 7 maj. 
 Nya bord i samlingssalen.  

Angående borden i samlingssalen så kom 
styrelsen fram till att borden skall stå på vagnen. 
Några tyckte att borden var tungarbetade HSO 
skall se över borden om det tungarbetade kan 
bero på att de är nya och behöver oljas. Men 
föreningarna får försöka lösa detta med att ställa 
upp o ned borden från vagnen själva. Av 
erfarenhet vet vi att borden ofta lämnas huller om 
buller. Men med vagnen får vi en bättre ordning 
på detta. 
Finns personal på HSO kansli så hjälper vi gärna 
till med att ställa upp borden eller om föreningarna 
kan ha en person med på föreningsmötena som 
gör detta som Ni tycker är en tung hantering. Man 
kan som förening också ta kontakt med oss innan 
man har mötet så kanske vi kan ställa upp borden 
åt er. Detta gör vi om tid finnes. 
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§ 9 Övriga frågor 
  Inga övriga frågor fanns. 
 
§ 10 Nästa möte 
  Nästa styrelsemöte är den 6 juni. 
 
§ 11 Avslutning 

Ordförande Criss Hagfeldt tackade för ett bra 
möte och förklarade mötet för avslutat. 

 
 
 
 
Criss Hagfeldt Kansliet 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Birgitta Svensson 
Justerare 


