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Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte. 
När: 7 juni 2016. Klockan 15.00 
Var: Köket på Sandbyhovsgatan 
Närvarande: Criss Hagfeldt ordförande. Barbro Petterson, 
Ulrika Hofstedt, Lars G Nilsson, Per Sundmar och  
Stig Bredberg (kansliet) 
Frånvarande: Mats Linder 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Criss Hagfeldt hälsade välkommen 
och förklarade mötet för öppnat. 

 
§ 2 Fastställande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Ulrika Hofstedt. 
 
§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
§ 5 Ekonomi 
  Den ekonomiska rapporten godkändes. 
 
§ 6 Skrivelser 

Skrivelserna har styrelsen fått via mail. Ingen av 
skrivelserna kom upp till diskussion. 
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§ 7 Rapporter 
Stig rapporterade lite från mötet med 
Tillgänglighetsgruppen. T.ex. att från årsskiftet 
kommer en ny lag avseende på att krav på 
tillgänglighet gällande IT-lösningar ska ställas. 
Hur kommer vi som kommun att säkerställa 
det? 
Upphandling kommer vara ett tema för ett av 
arbetsgruppens möten i höst. 

 
§ 8 Kansli information 

Vi hade lite lönediskussioner kring den nya 
tjänsten. Den är nu på 50 % men HSO styrelse 
skall jobba aktivt för att få till att den blir 75 %. Det 
kommer att krävas även när vi kommer till 
Thapperska skolan.  

 
Tips på hur vi eventuellt kan lösa 
lokalvårdsfrågan. Se § 9. 
 
Hemsidan. Ska vi låsa dokumenten med protokoll 
så att endast föreningarna kan läsa dessa? 
Styrelsen beslutade att det är allmän handling så 
de behöver inte låsas för övriga. 
 
Utskick till föreningarna efter den 16 juni om 
förslag och önskemål på Thapperska skolan. 
HSO inbjuder till möte efter sommaren där vi 
tillsammans tar fram förslag och önskemål till 
kommunen om Thapperska skolan.  
Norrköpings kommun vill att HSO samlar ihop 
önskemålen. 
 
Nästa representantskapsmöte skall vi ha en punkt 
på dagordningen där vi tar fram en grupp för att 
se över HSO Norrköpings stadgar. 
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§ 9 Kooptima 
Stig har gjort en uppställning för lokalvården där 
HSO vill att Kooptima skall specificera varje del i 
lokalvården för att vi ska kunna se vad vi kan ha 
råd med.  
Ett alternativ är att HSO låter vår nya kanslist få 
ytterligare 25% arbetstid för att ta över 
lokalvården. Detta alternativ skulle då gälla så 
länge vi finns kvar på Sandbyhovsgatan19.  
Vi återkommer i frågan. 

 
§ 10 Övriga möten 

Vi har gjort några ändringar av mötesdagar och 
tider. Se kalendariet på HSOs hemsida. 

 
§ 11 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte den 22 augusti klockan 15.00 
i köket på Sandbyhovsgatan 19.  
Representantskapsmötet blir den 12 september. 

 
§ 12 Avslutning 

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

 
 
 
 
 
Criss Hagfeldt HSO kansli 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Ulrika Hofstedt 
Justerare 


