
 

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Norrköping 

 

 Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte 

 

Tid:  Tisdagen den 26 januari 2016.  

Klockan 10.00 

 

Plats:  Reumatikernas styrelserum, sandbyhovsgatan19 

 

Kallade: Criss Hagfeldt ordförande 

Lars G Nilsson vice ordförande 

Ulrika Hofstedt kassör 

Malin Bager Hermansson ledamot 

Henry Lindh ledamot 

Birgitta Svensson suppleant 

Ellinor Wahab (adj. sekreterare),  

Stig Bredberg (adj.) 

 

Frånvaro:    
  

§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  

Lars G Nilsson. 

 

§4. Föregående protokoll  

 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 
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 §5. Ekonomi 

 

a) Ekonomin är i sin ordning och godkändes. Se bil. 1 

 

b) Stig hade en kort presentation av 2015 års ekonomi 

som visar en förlust på ca 46 000: -. 

 

c) Styrelsen beslutade att köpa in en portabel 

projektorduk för ca 1000: -. 

 

d) Förslag om att avgiftsbelägga frankeringsmaskinen 

diskuteras. 

 

§6. Skrivelser 

 

Skrivelserna finns på vår hemsida samt utskickade via 

mail till föreningarna. Detta sker fortlöpande. 

 

§7. Rapport – Representantskapsmötet 

 

Åter igen tas frågan upp hur vi skall få föreningarna att 

medverka? 

 

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

8:e februari 2016. 

 

Ett förslag från Criss och Stig är att bjuda in samtliga 

Ordföranden/ersättare från alla medlemsföreningar till 

Lunchmöte för att diskutera frågan med föreningarna.  

En budget på 4000: - fastställs. Vi kollar upp möjlig lokal 

som är anpassad, förslag ges på Scandic Nord. 
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 §8. Årsmöte 

 

a) Budget genomgång, se bil. 2 

 

b) Vi använder oss av verksamhetsplanen för 2015 med 

vissa justeringar.  

Criss skriver verksamhetsberättelsens slutord. 

 

c) Förslag på ordförande till årsmötet är Ordförande i 

vård och omsorgsnämnden Eva-Britt Sjöberg och som 

reserv Lars Stjernkvist 

 

§9. Samlingssalarna 

 

a) Stig skickade ett tillägg på föreningsbidragsansökan 

 gällande hjärtstartare till vård och omsorgsnämnden 

Men han har inte fått någon respons på detta. Stig 

följer upp. 

 

b) Beslut om Reumatikernas skåp togs, följande gäller: 

De får flytta tillbaka hälften av skåpen till Nya 

samlingssalen där de även får hålla sin 

hobbyverksamhet. Skåp i Stora samlingssalen får 

erhållas av dem som har aktiviteter där. 

Criss och Ulrika träffar ordförande Jenny Eliasson 

Reumatikerföreningen för presentation av beslutet. 

 

c) Reserv Skarvsladd och tasskydd till köksstolarna i 

Nya samlingssalen köps in. 

 

§10. Kooptima 

 

Städavtalet med Kooptima diskuteras. 

Diskussionen går kring en ”hustomte” som kan hjälpa till 

med stolar och bord samt göra lite annat små fix. 

 

Stig mejlar ut kontraktet till styrelsen och bokar tid med 

Göran på Kooptima efter att synpunkter inkommit från 

styrelsen.  
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 §11. Övriga frågor 

 

a) Malin inkom med en fråga som skall tas med på KRF. 

Neuroförbundet förutsätter att HSO med kraft agerar 

och även samarbetar med Pensionärsrådet i denna 

fråga. 

 

b) Myntapparat efterfrågas av Henry och svar på denna  

råga får han omgående, den är beställd men måste 

anpassas för de nya mynten som kommer under 2016. 

 

c) Målningen av handikapparkeringen på Dalvikssidan 

efterlyses av Malin, denna är också beställd enligt 

Gunilla Billing på Hemsö. 

 

d) Brandlarmet testades under mötets gång och till 

Styrelsemedlemmars förskräckelse hördes det inte dit 

vi satt. Mejl angående detta är skickat till Gunilla 

Billing på Hemsö. 

      

§12. Nästa möte 

 

Nästa möte hålls 1 Mars 2016 10:00-12:00. 

 

§13. Avslutning 

 

Criss förklarar sedan mötet för avslutat. 

 

 

Vid Pennan 

 

Ellinor Wahab  Criss Hagfeldt 

Sekreterare adj  Ordförande  

 

 

  

Lars G Nilsson 

Justerare 

 

  


