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Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte. 
När: tisdagen den 20 januari 2015. 
Var: HRFs styrelserum 
Närvarande: Criss Hagfeldt ordf. Birgitta Svensson, Malin Bager 
Hermansson, Lars G Nilsson, Henry Lindh, Ulrika Hofstedt samt 
Stig Bredberg. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Criss Hagfeldt hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet för öppnat. 

 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes med några 
tillägg. 

 
§ 3 Val av protokolljusterare 
  Till protokolljusterare valdes Henry Lindh. 
 
§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
§ 5 Ekonomi 

De ekonomiska pappren för 2014 och januari 2015 gicks 
igenom och godkändes. 
Stig undrade om han kunde beställa hem ett nytt kyl/frys 
till nya samlingssalen. Det beslutades att Stig kunde 
inköpa densamma. 
Det beslutades även att Stig köper in en laminator att 
användas av medlemsföreningarna. Laminatfickor 
handhåller varje förening med själva. 
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§ 6 HSO Norrköpings verksamhet 

Stig tar kontakt med Karin Klevelid Brukarstödet 
Östergötland och Karin Jonsson (C) på Norrköpings 
kommun och bjuder in dem till representantskapsmötet 
den 9 februari. 
Verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse tar 
styrelsen och tittar igenom om det behövs några 
ändringar. 
I och med att vi nu köper in en ny kyl/frys måste den 
gamla kylen fraktas bort, Stig fick i uppdrag att prata med 
RTP om de vill behålla den. 
Likaså vill man ha bort boulesakerna ur förrådet också 
RTP.  
Stig fick i uppdrag att fråga reumatikerföreningen om man 
kan få nyttja ett av deras skåp. 

 
§ 7 Skrivelser 

Skrivelserna har skickats hem till styrelsen vartefter de 
har inkommit. De har behandlats vartefter. 

 
§ 8 Rapporter 

Stig rapporterade att han har pratat med kommun och vi 
får nyttja våra extra lokaler även i höst.  
Styrelsen beslutade att sätta första datum för 
höstbokningar (1april) och vårbokningar (1 okt). 
Ulrika informerade att hon hade varit på ett möte med 
Östgötatrafiken om färdtjänsten. 

 
§ 9 Övriga frågor 
  Inga övriga frågor fanns. 
 
§ 10 Nästa möte 
  Nästa möte är den 3 mars samma tid och plats. 
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§ 11 Avslutning 
Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade 
mötet för avslutat. 

 
 
 
 
 
Criss Hagfeldt Stig Bredberg 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
Henry Lindh 
Justerare 


