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Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte 
När: torsdagen den 5 november 2015. Klockan 10.00 
Var: Reumatikernas styrelserum 
Närvarande: Ulrika Hofstedt, Birgitta Svensson,  
Malin Bager Hermansson, Ellinor Wahab (adj),  
Criss Hagfeldt ordf. samt Stig Bredberg (adj sekreterare) 
Frånvaro: Henry Lindh och Lars G Nilsson. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Criss Hagfeldt hälsade välkommen 
och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Fastställande av dagordning 
  Med några tillägg fastställdes dagordningen. 
 
§ 3 Val av protokolljusterare 
  Till protokolljusterare valdes Ulrika Hofstedt. 
 
§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
§ 5 Ekonomi 

Ekonomin är i sin ordning och godkändes.  
HSO har skickat in ansökan om nya 
föreningsbidrags pengar.  

 
§ 6 HSO Norrköpings verksamhet 

Önskemål om förändringar i kallelsen till 
representantskapsmöte för HSO.  
a) Vi ändrar till att skriva ”anmälan görs senast ?? 

för de som vill ha förtäring” 
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b) ”Man vill också att det ska stå att kallelsen 
gäller för en representant från föreningen som 
föreningen själva väljer” 

 
HSO kommer att sammanställa ett 
informationsblad som talar om vad som gäller vid 
t.ex. bokningar, möten mm. Detta 
informationsblad delas sedan ut på varje vår när 
alla föreningarna har haft sina årsmöten. Denna 
information är då tänkt för de nya ledamöterna i 
föreningarnas styrelse. Som även blir en 
påminnelse för övriga. 
 
Önskemål om att få skrivelserna på mail kommer 
att tillgodoses. Och att skrivelserna på hemsidan 
blir ett komplement.  
 
Mötesdatum för HSO Norrköpings möten 2016 
fastställdes. Mötesdatum har skickats ut till 
föreningarna. De finns även på hemsidan. 
 
HSO kommer att göra ett utskick om bokningar av 
samlingssalarna. Stora samlingssalen är i första 
hand tänkt för de som behöver stor golvyta till 
sina möten och cirklar. 
Mer info kommer i utskicket. 
 
Fibromyalgiföreningen har inkommit med en 
skrivelse att de önska ha ett skåp i stora 
samlingssalen. Även RTP har önskemål om ett 
skåp. Idag har Reumatikerföreningen 8 skåp i 
samlingssalen. Vi kommer att ta en dialog med 
Reumatikerföreningen hur vi löser detta. För cirka 
10 år sedan gjordes en muntlig överenskommelse 
med Reumatikerföreningen där man kom överens 
om att de får ha sina skåp i salen så länge ingen 
annan förening äskar på skåp. Nu har vi kommit 
till den situationen och vi bör kunna komma 
överens om en bra lösning för alla. 
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Önskemål om att HSOs ordförande finns med på 
våra Boråd kommer att tillgodoses. Nästa Boråd 
bestämdes till den 18 november Kl: 10.00 i 
personalköket. Kallelse kommer. 
 

§ 7 Skrivelser 
Skrivelserna finns på vår hemsida samt kommer 
att skickas ut per mail hädanefter. Se ovan i §6. 

 
§ 8 Rapporter 

Ordförande Criss Hagfeldt berättade lite kring 
mötet vi hade med Norrköpings kommun om ett 
förenings hus. Dialogmöte. Mötesanteckningar 
från Emma Johansson har skickats ut till 
föreningarna och finns även på hemsidan. 
 
Ellinor berättade att hon och Stig hade ett möte 
med Anna från Norrköpings kommun och Gunilla 
från fastighetsägarna Hemsö om våra lokaler. 
Det mynnade ut i att vi som har lokaler här på 
Sandbyhovsgatan ska ha utbildning i brandskydd. 
En utrymningsplan skall upprättas också. 
Nu har Ellinor varit i kontakt med 
Räddningstjänsten och efterhört utbildning för 
detta. Vi har blivit erbjudna tre olika utbildningar 
till ett reducerat pris. Bra jobbat Ellinor. 
Utbildning 1 sker i våra lokaler där vi kommer att 
få information om och hur vi gör vid en utrymning 
bl.a. tid cirka 1-2 tim. Till en kostnad av noll 
kronor. 
Utbildning 2 är en Brandskyddsutbildning som 
kostar 100kr/person (exkl. moms).  
Utbildning 3 är för Brandskyddsombud kostar 600 
kr (exkl. moms). 
 

§ 9 Övriga frågor 
Malin hade en önskan om att få en extra punkt på 
dagordningen efter varje gång vi har haft 
representantskapsmöte.  
Denna skulle då heta Representantskapsmöte. 
Styrelsen beslutade att så skall bli.  
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§ 10 Nästa möte 
  Nästa möte blir den 24 november 2015. 
 
§ 11 Avslutning 

Ordförande Criss Hagfeldt tackade alla för ett 
trevligt möte och förklarade densamma för 
avslutad. 

 
 
 
 
 
Criss Hagfeldt Stig Bredberg 
Ordförande Sekreterare adj 
 
 
 
Ulrika Hofstedt 
Justerare 


