
 

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Norrköping 

 

 Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte 

 

Tid:  Tisdagen den 1 mars 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. Se bil.1 

§12 övriga möten tas bort! 

 

§3. Val av protokolljusterare  

 

Till protokolljusterare valdes Henry Lindh. 

 

 

§4. Föregående protokoll  

 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 
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 §5. Ekonomi 

 

a) Ekonomin är i sin ordning och godkändes. Se bil. 2 

och 3  

 

b) Besked om föreningsbidraget har inkommit och HSO 

beviljades hela beloppet. 

 

c) Vi fick avslag på tillägg om hjärtstartare. 

 

d) Ulrika har haft kontakt med W6 ang. hjärtstartare, 

besked kommer runt påsk. 

Viktigt att tänka på vid inköp av hjärtstartare är att det 

är både röst och bra skriftliga instruktioner 

samt att användarna får en bra utbildning. 

 

e) Revisorerna har godkänt Hso:s ekonomi för 2015 och 

inkommit med revisionsberättelse. 

 

f) Reumatikernas skåp i stora samlingssalen skall stå 

kvar men vara alla föreningar med behov 

tillförfogande. 

Istället har det beslutats av styrelsen att HSO köper in 

4 st nya skåp till Nya samlingssalen där bla 

Reumatikernas Hobbygrupp kan ha sitt material. 

 

 

§6. Skrivelser 

 

a) Skrivelserna finns på vår hemsida samt utskickade via 

mail till föreningarna. Detta sker fortlöpande. 

 

b) Stig informerar specifikt om en skrivelse gällande 

Basses Bilskola som har anpassade bilar. 
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 §7. Rapport – Representantskapsmötet 

 

a) Criss informerar att Representantskapsmötet 8/2 kl. 

14:00 hade större deltagande och kommande möten 

kommer att hållas kl. 14:00. 

Nästa representantskapsmöte hålls 18/4 kl. 14:00. 

Uppdaterat informationsblad skickas ut samt att 

ändringar gjorts på Hemsidan ang. tid. 

 

§8.     Årsmöte 

 

a) Årsmötet hålls 4/4 kl. 18:00. 

 

b)  Criss inkommer med verksamhetsberättelsens slutord 

under v. 9 

 

c) Ordförande till årsmötet är Ordförande i vård och 

omsorgsnämnden Eva-Britt Sjöberg. 

 

d) Förslag angående stadgeändringfastslås av styrelsen. 

Ulrika inkommer med styrelsens förslag. 

 

e) Styrelsen beslutade att det skall bjudas på två olika 

sorters smörgåstårta. 

En med Fisk/skaldjur och en med kött.  

 

§9. Samlingssalarna 

 

a) Ulrika påpekar att förhållningsreglerna på Stora 

samlingssalens dörr är en mycket gammal lapp 

och bör tas bort. 

 

b) Malin önskar att kyl/frys städas och att en lapp sätts 

upp på dörrarna med instruktion om att inte lämna 

produkter i kylen efter avslutat möte. 

 

c) Stig köper in skarvsladd samt tasskydd idag 1/3-16. 
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  §10.  Kooptima 

 

a) Möte bokas med Kooptima måndagen den 7/3 kl. 

09:00 angående städning, Criss och Malin medverkar. 

 

§11. Ordförandelunch 7/4  

 

a) Lunchen är bokad på Scandic Nord. Lunchbuffé till 

självservering med tillhörande lokal.   

Kostnad 4000:- 

b) Stig skriver inbjudan som skickas ut omgående 

personligen till Ordförande per post. 

Om ordföranden har förhinder för denna utse annan 

representant. 

      

§12.  Övriga frågor 

 

a) Tomas NHIF har inkommit med förfrågan om att 

ett Assistansbolag önskar hålla en föreläsning i 

Stora samlingssalen med en intressant TV-profil 

som berättar sin livshistoria.  

HSO:s medlemsföreningar skall i första hand 

bjudas in. 

Detta godkändes med vissa restriktioner.  

 

§13. Nästa möte 

 

         Nästa möte hålls 16 Maj 2016 10:00-12:00. 

 

§14. Avslutning 

 

Birgitta tackar för sin tid i Styrelsen då det är hennes 

sista möte. 

Criss förklarar sedan mötet för avslutat. 
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 Vid Pennan 

 

 

Ellinor Wahab Sekreterare adj    

 

  

 

 

 

Criss Hagfeldt Ordförande  

 

  

 

 

 

Henry Lindh 

Justerare 

 

  


