
 

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Norrköping 

 

 Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte 

 

Tid:  Tisdagen den 24 november 2015.  

Klockan 10.00 

 

Plats:  Reumatikernas styrelserum, sandbyhovsgatan19 

 

Kallade: Criss Hagfeldt ordförande 

Ulrika Hofstedt kassör 

Malin Bager Hermansson ledamot 

Birgitta Svensson suppleant 

Ellinor Wahab (adj. sekreterare),  

Stig Bredberg (adj.) 

 

Frånvaro:  Lars G Nilsson vice ordförande  

 Henry Lindh ledamot 

 

§1. Mötets öppnande 

 

Ordförande Criss Hagfeldt hälsade välkommen och 

förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

§3. Val av protokolljusterare  

 

Till protokolljusterare valdes  

Malin Bager Hermansson. 

 

§4. Föregående protokoll  

 

Angående Föregående protokoll inkom Malin med en del 

synpunkter. 

 

• Hon önskar att vi endast har ett informationsblad 

där all information sammanställs. Detta skall ges ut 4 

gånger per år eller via eventuella ändringar. 
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 • Hon undrar också hur vi år vidare med 

Reumatikernas 8 skåp? 

 

• Angående brandutbildning så vill hon ha förslag på 

datum. 

 

§5. Ekonomi 

 

Ekonomin är i sin ordning och godkändes.  

 

a) Styrelsen beslutade att ta bort Postgirot för att 

avgiften höjts och det inte används. 

 

b) Beslut om inköp av Brandfiltar till personalköket, 

pentryt och köket i nya samlingssalen godkändes men 

inköp sker först efter samtal med brandförsvaret. 

 

c) Inköp av Värdeskåp till kansliernas nycklar 

beviljas, kostnad 1120: -. 

 

d) Inköp av adventsljusstakar till stora samlingssalen, 

nya samlingssalen och datarummet beviljas. Ca 10 st. á 

29: -/st.  

 

e) Beslut taget att vi använder den befintliga mobila 

White boarden.  Mobil projektor duk undersöks av HSO. 

 

§6. Skrivelser 

 

Skrivelserna finns på vår hemsida samt utskickade via 

mail till föreningarna. 

 

Detta sker fortlöpande. 

 

§7. Rapport – Representantskapsmötet 

 

Ordföranden Criss Hagfeldt förklarar att gårdagens 

representationsmöte var en stor besvikelse.  

 

Hur skall vi få föreningarna att medverka? 
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 Det diskuterades hur inbjudan och uppläggen på våra 

möten skall se ut, vilken tid mötet skall hållas.  

 

OBS! Nästa möte kommer att hållas kl. 14:00 8:e 

februari 2016. 

 

§8. Kooptima Städ 

 

Enligt städavtalet med Kooptima så ingår ej tvätt av 

gardinerna.  

 

Stig undersöker om vi kan köpa in tjänsten i 

mellandagarna när lokalerna ej utnyttjas så intensivt. 

 

§9. Årsmöte 

 

HSO beslutar att ändra datum på Årsmöte då 

valberedningens sammankallande hade förhinder det 

utsatta datumet.  

 

Nytt datum 4 april kl. 18:00-20:00 i Nya Samlingssalen. 

18 april blir det istället Representantskapsmöte. 

 

§10. Lions 

 

Vid Lions månadsmöte 13 november togs vår ansökan 

om bidrag till Hjärtstatare upp tyvärr fick vi avslag. 

 

Stig Bredberg gör nu ett tillägg i föreningsbidragsansökan 

angående inköp av hjärtstatare. 

 

§11. Henry 

 

Ordförande Criss Hagfeldt skall boka möte med Henry 

angående hans intresse för sitt deltagande i HSO:s 

Styrelse. 

 

§12. Övriga frågor 

 

Det fanns inga övriga frågor. 
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 §13. Nästa möte 

 

Nästa möte hålls 26 januari 2016 10:00-12:00. 

 

§14. Avslutning 

 

Ordförande Criss Hagfeldt tackar styrelsen för det gångna 

året och önskar God Jul och Gott Nytt År. 

 

Criss förklarar sedan mötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Ellinor Wahab  Criss Hagfeldt 

Sekreterare adj  Ordförande  

 

 

  

Malin Bagar Hermansson 

Justerare 

 

  

 

 


