
Medlem i

V
aI}§FÖRB{,NDEr

FRIVILLIGÅseupÅr,rsaneiranr Org nr 802472-ZSZS Säte: Falun

Protokoll styrelsemöte 24 ianuari 2019

Plats: ABF:s lokoler Stigaregaton 7, Folun

Deltogare: Björn Barle, Kjell Eriksson, Annika Skogh Kristiansson, Gunilla Runström och lennica Simesgården.

§f Mötet öppnas

§Z Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.

§3 Föregående protokoll är justerat och underskrivet.

§q RFS ärenden

I RFS:s lnblick tipsas om en ny webbutbildning "Åldern har sin rätt" som Riksförbundet

FUB tagit fram tillsammans med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen lämpar sig

bland annat för godemän och förvaltare som har målgruppen som huvudmän. Vi

beslöt att skicka ut ett mejl till våra medlemmar om utbildningen. Björn ansvarig.

Enligt riksdagsbeslut den 20 december ska anslaget till DELMOS halveras och användas

till att aweckla myndigheten under 2019. Vid ett möte den l februari i Borlänge skall

DELMOS fortsatta arbete diskuteras. Björn deltar.

§S Föreningens närvaro och framtoning digitalt.
Datum för styrelsemöten skall i fortsättning läggas in på hemsidan i kalendariet.

Jennica ansvarig.

Aktiviteter under våren uppdateras. iennica ansvarig.

§5 Verksamhetens inriktning och omfattning

Aktiviteter under våren diskuterades. Björn har haft kontakt med Hans Falk, Collecta,

som är intresserad av att komma till en caf6kväll med framtidsfullmakter som tema.

Therese Olsson, tidigare ABF, arbetar nu på Region Dalarna och är intresserad av att
komma tillen caf6kvälloch berätta om "Brukarinflytande och delaktighet". Kanske

något inför hösten.

Följande aktiviteter planeras våren 2019:

11 februari i Falun: Erfarenhetsutbyte kring årsrapporteringen.

7 mars i Falun:Årsmöte

28 mars i Borlänge: Caf6kväll om framtidsfullmakter. Björn ansvarig.

9 maj i Borlänge: Cafdkvällom merkostnadsersättning (f.d. handikappersättning). Kjell

ansvarig.
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Björn och Kjell träffade den 17 januari tre nya godemän. Träffen upplevdes som
mycket positiv och en del id6er från deltagarna tog vi till oss för senare diskussion i

styrelsen.

§7 Ekonomi och medlemssituation

Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes och skrevs under av mötesdeltagarna.
Verksamhetsplan och budget för 2019 godkändes.

Björn presenterade en skrivelse till Överförmyndarnämnden i Falun/Borlängeregionen.

med äskande av medel till vår verksamhet 2020. Björn vill att vi läser igenom
skrivelsen och kommer med ev. synpunkter innan den skickas iväg.

Medlemsavgiften. Gunilla rapporterar att c:a 40 personer hittills betalt avgiften.
Björn skickar ut ett mejlsom påminner medlemmarna om medlemsavgiften.

Årsmöteshandlingarna skall skickas ut i mitten av februari. Gunilla och Kjell ansvariga.

Tillkommande ärende vid årsmötet är förslag om att styrelseledamöterna skall få
reseersättning för resor till möten och andra aktiviteter som har med föreningen att
göra.

Gunilla rapporterar att valberedningen söker två personer, en suppleant och en

ordinarie styrelsemedlem (fyllnadsval). Gunilla har namn på tre möjliga personer.

§S Kontakter med öF

Följande deltar iÖF:s godmanutbildning i Borlänge.

Grupp 1, den 15 februari 13:00-16:00 Jennica

Grupp 2, den 19 februari9:00-12:00 Gunilla

Grupp 3, den 27 februari 13:00-L6:00 Kjell

Grupp 4, den 7 mars 9:00-12:00 Björn

§9 lnga övriga frågor

§10 Planerat styrelsemöte i maj flyttas. Följande datum gäller:

Styrelsemöteri vå ren 2019 - 21,1 Z, 2L/ 3, L7 / 4 och 27 / 5 i F alun.

Ie, ordförande
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