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Protokoll fört vid HSO Norrköpings 
representantskapsmöte 
När: 18 maj, 2015. Klockan 18.00 
Var: Nya samlingssalen, sandbyhovsgatan. 
Närvarande: Se närvarolista 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Criss Hagfeldt hälsade välkommen till 
dagens möte och förklarade mötet för öppnat. 

 
§ 2 Diskussion kring olika frågor 
  Ordet är fritt 

Första frågan handlar om våra nya 
parkeringsregler. T.ex. har man minskat på HK-
parkeringar på framsidan till 3 stycken. HSO har 
påpekat att vi gärna skulle se att man gör 4 
stycken. Till svar har vi fått att det är av platsbrist 
som det endast blir 3 st. Däremot har man idéer 
om att på baksidan göra nya HK-platser. Det 
skulle fungera bra om man gör flera där. 
Vi konstaterade vidare att det kommer att bli 
dyrare för föreningarna med betald parkering. 
Idag jobbar de flesta ideellt och ska inte behöva 
betala för att man sitter med i en styrelse. Och 
kostnaden är svår att ta för föreningarna.  
HSO fick i uppdrag att tillskriva Norrköpings 
kommun (lokalförsörjningen) om svårigheterna 
som det innebär med betalparkeringar och 
handikapparkeringarna har blivit. Vi kan inte 
bedriva verksamhet med problemen har inneburit 
för oss. 
Det innebär att det nu är akut med nya lokaler för 
föreningarna. 
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Mötet vill att HSO lägger sina representantskaps-
möten före BU-mötena* för att de ska kunna få 
med frågor till KRF-mötena* HSO ska i möjligaste 
mån lägga mötena före BU annars går det bra att 
tillskriva HSO era frågor när som helst under året 
så tar vi med dessa när det blir aktuellt. 
På mötet denna gång fick vi med oss följande 
frågor till KRF. 

 Färdtjänst – Ledsagning med fasta turer 
denna fråga har ställts till rådet vid ett flertal 
tillfällen men inget har hänt.  

 Mötet vill att HSO arrangerar en 
tillgänglighetspromenad i vinter (januari) 
kanske även en promenad i augusti. 

 En fråga kom upp från föreningarna varför 
DHR (168 medlemmar) har 1 röst i KRF och 
HSO 6 röster i KRF med (4847 medlemmar) 
fördelningen är inte rätt. DHR är en förening 
som vilken som helst. HSO fick i uppdrag att 
tillskriva Norrköpings kommun i denna 
fråga, hur kommer det sig att DHR är 
särbehandlad utöver alla andra föreningar. 
Det finns idag 24 (inkl. DHR)  
funktionshindersföreningar i Norrköpings 
kommun varav 17 av dessa är medlemmar i 
HSO. 

 Förslag om att HSO inbjuder 
föreningsmedlemmarna en gång om året för 
information om de olika råd och grupper 
som finns inom funktionshindersrörelsen. 
Detta skulle kunna ske efter att föreningarna 
har haft sina årsmöten för då finns det 
kanske nya medlemmar som behöver 
denna information. 

 Ett annat beslut som togs var att HSO ska 
införskaffa en hjärtstartare. Kostnaden tas 
från de pengar som kommer in för våra 
samlingssalar. 
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 HSO har inköpt 10 nya konferensbord som 
står på en vagn. Nu kom det upp att dessa 
bord var tunga att hantera. Vad vi vet finns 
det inte några lättare bord en dessa 
konferensbord. Man vill nu att de ska ställas 
upp i samlingssalen. Samlingssalen har 
förut fått önskemål om att den ska vara en 
öppen sal där man kan möblera som man 
själv vill. Nu vill några att man ska frångå 
önskemålet om öppen yta. Vi på HSO kan 
bara konstatera att vi kan inte vara alla till 
lags. Vi tar upp frågan på styrelsemötet den 
19 maj. 

 
§ 3 Avslutning 

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

 
 
 
 
 
Criss Hagfeldt Kansliet 
Ordförande Sekreterare 


