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Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte 
När: måndag 16 maj. Klockan 10.00 
Var: Köket 
Närvarande: Criss Hagfeldt ordf. Barbro Petterson,  
Lars G Nilsson, Mats Linder, Per Sundman och  
Stig Bredberg (adj. sekreterare 
Frånvaro: Ulrika Hofstedt 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Criss Hagfeldt hälsade välkommen 
och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Fastställande av dagordning 
  Med ett tillägg fastställdes dagordningen. 
 
§ 3 Val av protokolljusterare 
  Till protokolljusterare valdes Lars G Nilsson. 
 
§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
§ 5 Ekonomi 

 Den ekonomiska rapporten godkändes.  
Stig och Per fick i uppdrag att ta fram nya priser 
för frankeringsmaskin och kopiator.  
a) Angående inköp av högskåp som beslutades i 

om i mars vill nu styrelsen avvakta vad som 
händer med flytten till Thapperska.  

b) Lokalvården. Stig kollar upp med Kooptima om 
de har gjort en ny offert. 
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§ 6 HSO Norrköpings verksamhet 

a) I ett brev från Malin Bager Hermansson som är 
skarp kritisk till att vi har flyttat på pianot till nya 
samlingssalen. Har styrelsen kommit fram till 
att detta togs upp på HSO Norrköpings 
representantskapsmöte den 18 april och där 
beslutade närvarande föreningar att flytta på 
pianot till nya samlingssalen och ställa upp två-
tre bord vid pentryt i stora samlingssalen. Detta 
beslut har skett i demokratisk anda eftersom 
representantskapsmötena är HSOs högsta 
organ. 
Detta beslut var enhälligt. 

b) Criss och Stig presenterade ett förslag på ny 
medarbetare för HSO kansli. Frida Karlbom. 
HSO ska nu ta kontakt med handläggaren på 
AF och hoppas på att det lönebidrag Frida blivit 
lovad räcker för oss så vi kan anställa. Och 
styrelsen har också några frågor till innan allt 
är på plats. 

 
§ 7 Skrivelser 

Skrivelserna finns på vår hemsida samt att vi 
skickar ut per mail. 

 
§ 8 Rapporter 

Stig rapporterade att han har kontaktat 
Norrköpings kommun om önskemål som 
föreningarna har kommit in med till HSO 
angående flytten till Thapperska skolan.  
Emma och Gunnel på kommunen skall ta och 
göra ett besök på Thapperska, vecka 20 och vill 
sedan ha ett möte med Stig och stämma av.  
Detta möte ska ske på onsdag 18 maj.  
 

§ 9 Övriga frågor 
Lars G tog upp detta med HSO stadgar. Stig fick i 
uppgift att ta kontakt med HSO riks och efterhöra 
om man där har förslag på stadgar för lokala HSO 
avdelningar.  
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§ 10 Nästa möte 
  Nästa möte blir den 7 juni klockan 15.00 
 
§ 11 Avslutning 

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

 
 
 
 
 
Criss Hagfeldt Stig Bredberg 
Ordförande Sekreterare adj 
 
 
 
Lars G Nilsson 
Justerare 


