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Protokoll fört vid HSO Norrköpings representantskapsmöte. 
När: 8 februari 2016, klockan 14.00 
Var: Nya samlingssalen Sandbyhov 
Närvarande: Se bifogad lista. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Criss Hagfeldt hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet för öppnat. 
 
Det var glädjande att se så många komma till vårt möte.  
Vi var 15 personer som representerade 10 föreningar. 
Det har varit svårt att hitta formen för hur vi får våra 
medlemmar till mötena. Men kanske att vi har hittat tiden 
för våra möten nu.  
 
Criss informerade lite kring varför det är så viktigt att vara 
med på HSOs representantskapsmöten. Det är HSOs 
högsta organ och här beslutar vi i de stora frågorna. 
Mötet tyckte att vi fortsätter att träffas vid denna tidpunkt 
på dagen. Och så vill man att det ska vara som idag att 
ordet är fritt och att vi förhoppningsvis kommer varandra 
närmare som föreningar. Vi har så mycket som berör så 
många som vi kan jobba med. 
 
HSO informerade också att de frågor som HSO lokalt ska 
jobba med är kommunfrågor. Inte sagt att vi kan ställa 
oss bakom frågor eller skriva remisser och liknande i de 
frågor som rör regionen/länet. En del frågor går ihop 
kommun/län som vi jobbar med. 
 
Frågor som rör enskilda medlemmar kan vi heller inte 
jobba med. Utan där kan man kanske göra om frågan så 
den passar för en större grupp människor. 
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§ 2 Frågor till kommande KRF 
  Vi fick med några frågor till kommande KRF (18/2). 
 

Stadsdelsbussarna: Vi måste få våra politiker att förstå 
hur viktiga de här bussarna är för våra medlemmar samt 
att informera om att vem som helst får nyttja bussarna. 
 
Färdtjänsten: Här måste vi jobba för att få ned tiden för 
att bli beviljad färdtjänst. Förslag finns på att man skulle 
kunna få ett tillfälligt färdtjänstbevis under tiden man 
behandlar ett ordinarie. Varför inte ha med detta i 
vårdplaneringen om tillfälligt bevis. Läkaren skulle kunna 
förskriva detta.  
 
Mögel och fuktskador: I våra lokaler har vi mögel och 
fuktskador. Vi vill efterhöra om kommunen kan hjälpa oss 
att mäta hur stort detta problem är. Hemsö som är 
fastighetsägare har vid flera tillfällen blivit tillsagda om 
problemen men inte tagit det på fullaste allvar. Huset som 
vi har våra lokaler skall snart rivas (2018). Så därför vill 
man väl inte lägga ner så mycket pengar i huset. 

 
§ 3 Övrigt 

Stig informerade att 11 stycken personer från 
föreningarna var med den 29 januari på 
Räddningstjänsten övningsfält och gick en 
grundläggande kurs i brandkunskap. Den var mycket 
uppskattad av deltagarna. Något som vi kan ta till oss är 
att se över våra lysrör. Så om ni har lysrör som blinkar, 
byt ut dessa och ta och byt glimtändaren samtidigt. 
Dessa armaturer är en stor brandrisk fick vi höra. 
Föreningarna står för lysrör i sina respektive kanslier.  
Om armaturerna går sönder så ligger det på 
fastighetsägaren. 
 
Den 5 februari hade vi en informationsdag på kanslierna. 
Då hade vi också en person från Räddningstjänst här 
som gick igenom våra lokaler och gav oss tips. Vi pratade 
även om att eventuellt starta en kurs i hjärt- och 
Lungräddning.  Samt att vi söker medel till en 
hjärtstartare.  
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På punkten övrigt kom vi överens om att vi i 
fortsättningen skall ha en punkt på dagordningen för våra 
representantskapsmöten som ska heta ”Lär känna min 
funktionsnedsättning” vi börjar i alfabetisk ordning med A 
som i Astma och Allergiföreningen. Hoppas ni föreningar 
ställer upp på detta. Berätta lite om hur er vardag ser ut. 

 
§ 4 Nästa möte 

Eftersom detta möte blev en succé vad gäller närvarande 
medlemmar så tar vi och fortsätter med att ha mötena på 
eftermiddagen. Så nästa möte blir den 18 april 2016. 
Klockan 14.00. Kallelse kommer när vi närmar oss 
datumet. 

 
§ 5 Avslutning 

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

 
 
 
 
 
Stig Bredberg 
Sekreterare/kansliet 
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Anmälningslista Representantskapsmötet 8/2-16 kl. 
14:00 
 
Namn:    Förening: 
 
Eva-Britt Hellner  FiN 
Inger Karlsson Ek  FiN 
Jenny Eliasson  Reumatiker 
Barbro Pettersson  Reumatiker 
Lars Wesström  SEF 
Roger Pettersson  SEF 
Leif Jansson  SEF 
Beatrice Gustavsson  Dyslexi 
Maria Krantz  SRF 
Malin Bager Hermansson  Neuro 
Criss Hagfeldt  HSO/HRF 
Ulrika Hofstedt  HSO/RBU 
Stig Bredberg  HSO/HRF 
Lars Åberg  PSO 
Henry Lindh  HSO/Stroke 

 


