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Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte. 
När: 31 mars 2015, klockan 10.00 
Var: HRFs styrelserum  
Närvarande: Criss Hagfeldt ordf. Lars G Nilsson, Henry 
Lindh, Ulrika Hofstedt, Ellinor Wahab och Stig Bredberg 
(adj) 
Frånvarande: Birgitta Svensson och Malin Bager 
Hermansson. 
 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade 
mötet för öppnat. 

 
§ 2 Fastställande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av protokolljusterare 
  Till protokolljusterare valdes Lars G Nilsson. 
 
§ 4 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
§ 5 Ekonomi 

Den ekonomiska rapporten godkändes.  
Ny hemsida är på gång och vi hoppas kunna 
presentera denna inom kort. 
Beträffande bokningsprogram för våra lokaler har 
vi fått ett förslag på ett program som finns gratis 
att använda. Styrelsen beslutade att testa 
programmet.  
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Om inte programmet är till belåtenhet eller 
missbrukas får vi ta att införskaffa ett program 
med begränsningar  som då kommer att belasta 
kostnaden för samlingssalarna. Vi kommer då att 
behöva höja lokalkostnaden med 5 kr över alla 
lokaler. 
 
Inköp av 10 st konferensbord behöver göras. 
Ellinor och Stig fick i uppdrag att se över priser på 
nya bord till stora samlingssalen.  

 
§ 6 HSO Norrköpings verksamhet 
  Alla årsmöteshandlingar är färdiga.  

Kansliet beställer smörgåstårta till årsmötet. Vi 
har klart med mötesordförande Karin Jonsson (C). 
Nästa gång vi gör mötesfoldern ska vi skicka en 
till Handikappföreningarna Östergötland.  

 
§ 7 Skrivelser 
  Det har varit tunt med skrivelser denna period. 
 
 
§ 8 Rapporter 

Criss, Ellinor och Stig var på möte med 
kommunen om organisationsöversyn och 
revidering av riktlinjer KRF –KPR. Både 
kommunen och handikapprörelsen har haft 
funderingar på om våra referensgrupper verkligen 
når upp till det syfte som var tänkt.  
Nu håller kommunen på och skissar på ett 
alternativ ”Tjänstemannanätverk” . Vi får nu chans 
att säga hur vi skulle vilja att detta fungerar. 
Information kommer efter årsmötet.  

 
§ 9 Övriga frågor 
  Inga övriga frågor. 
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§ 10 Nästa möte 
Nästa möte är den 15 april och då är det årsmöte. 
Nästa styrelsemöte är den 21 april.  

 
§ 11 Avslutning 

Ordförande tackade alla för ett bra möte och 
förklarade mötet för avslutat. 

 
 
 
 
 
Criss Hagfeldt Kansliet 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Lars G Nilsson 
Justerare 


