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Protokoll styrelsemöte 21 mars z0tg
Plots: ABF:s lokoler Stigaregotan 7, Folun

Deltogore: Bjöm Borle, Kjell Eriksson, Gunilla Runström(detvis) och Anders ollinen
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Mötet öppnas

Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.
Styrelsens konstituerande med

a/ beslut om arbets- och ansvarsfördelning:

ordförande Björn Barle (enligt beslut på årsmötet)
kassör Gunilla Runström

sekreterare Kjell Eriksson

ledamot Jennica Simesgården

ledamot Anders Ollinen

ersättare istyrelsen Bo Malmberg
ersättare i styrelsen Susanne Forsström

1- år

1 år kvar

2ar
1 år kvar

zar
rar
Lår

b/ beslut om att Björn Barle och Gunilla Runström gemensamt företräder
föreningen

c/ beslut om att följande personer får företräda föreningen enligt Swedbanks fullmakt
för ideell förening, skriva under ändringsbegäran för ideell förening samt skriva under
nämnda fullmakt som fullmaktsgivare
Björn Barle

Gunilla Runström

Förklarade punkt 3a/ - 3/c omedelbart justerade.

Föregående protokol I justerat och underskrivet

RFS ärenden

lnblick. RFS har tagit fram ett förslag på former för en effektivare
medlemsadministration. Förslaget kommer att läggas fram inför kommande årsmöte i

maj.

RFS vill fortsätta driva det Delmos-projekt som påbörjats tillsammans med SDFS och
myndigheter i Borlänge hösten 2018. Delegationen mot segregation (Delmos) skall
enligt riksdagsbeslut awecklas under hösten 2019, vilket innebär strypt finansiering.
Förbundet kommer att uppvakta ansvarig minister samt söka annan finansiering.
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Björn rapporterade från senaste Delmosmötet i Borlänge. Ett dokument
"Överenskommelse om samverkan kring de lagreglerade frivilliguppdragen i

Borlängeregionen" har tagits fram. Dokumentet beskriver bakgrund, syfte, metoder,
ekonomi och fokusområden. Det ska godkännas av respektive part och

förhoppningsvis kunna gälla fr o m hösten 2019.

Föreningens närvaro och framtoning digitalt.
Björn har via Jennica lagt ut information om föreningens syfte och ändamål samt
verksamhet på hemsidan. Se: https://rfs.se/wp-content/uploads/20L9/03/5DfS-
i nformation-om-f%C3%B6reni nsen-190129. pdf

Verksamhetens inriktning och omfattning
Följande aktiviteter är planerade för våren 2019:

28 mars i Borlänge: Caf6kväll om framtidsfullmakter med Hans Falk. Björn ansvarig.
9 maj i Borlänge: Caf6kväll, program ej klart.

lnformationen om merkostnadsersättning som var planerad till 9 maj går ej att
genomföra som tänkt då Försäkringskassan i Borlänge inte har möjlighet att ställa upp
med någon föreläsare. Kjell undersöker om det finns någon annan som kan ämnet och
i så fall kan ställa upp som föreläsare. Alternativt skulle vi kunna genomföra en annan
aktivitet innehållande gåbingo med efterföljande erfarenhetsutbyte. Kjell undersöker
hur detta skulle kunna genomföras.

För hösten framkom följande förslag till aktiviteter på cafdkvällar:

Björn har haft kontakt med Therese Olsson på Region Dalarna som visat intresse för
att komma och berätta om "brukarinflytande och delaktighet".

En information om "Rollkoll" tror vi våra medlemmar kan vara intresserade av. Gunilla
ansvarig.

Anders föreslår en information om SlP.

SIP betyder Somordnod individuell plon. Det är vanligt att man behöver hjälp från flera
olika håll när man är sjuk. Om både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är
inkopplade, är det möjligt att få en så kallad SlP, samordnad individuell plan. Det kan
innebära en helhetslösning och att du får rätt hjälp i rätt ordning. Det är
regionen/landstinget och din kommun som är skyldiga att upprätta en samordnad
individuell plan, SlP, när de bedömer att det behövs insatser från både socialtjänst och
hälso- och sjukvård. Det står i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Slp kan
användas oavsett ålder. Du själv och dina närstående kan också ta eget initiativ till en
SIP' I allt arbete med en SIP är det du som är huvudpersonen. Det är dina önskemål
som räknas. Du kan också tacka nej till en individuell plan.
Får verksamheterna att prata med varandra.
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Helle Bryn-Jensens information och frågestund på årsmötet upplevdes som matnyttig
och styrelsen hoppas att Helle kan vara intresserad av att delta på nytt en cafdkväll
under hösten. Björn ansvarig.

Vi genomförde i december 2018 på internationella frivilligdagen en aktivitet i centrala
Falun med utdelning av bullar och informationsblad om vår verksamhet. Den fick ett
positivt mottagande och styrelsen överväger att upprepa den i år.

Ekonomi och medlemssituation

Medlemsavgiften. Gunilla rapporterar att 78 personer hittills betalt avgiften.

Budgetäskande för 2020
Föreningen ansökte till överförmyndarnämnden den 25 januari 2019 om ekonomiskt
bidrag för verksamhetsåret 2020. I beslut 5 mars har Överförmyndarnämnden avslagit
vårt äskande med motivering att reglementet för Överförmyndare i samverkan saknar
befogenheter för att ge ut föreningsbidrag. Föreningsbidrag skall i stället sökas hos
respektive kommun. Föreningen får således söka alternativa vägar för finansiering av
de planerade aktiviteterna. Styrelsen arbetar vidare med frågan.

Presenterades och utdelades en blankett för reseräkning.

Kontakter med ölS
Vi awaktar besked om några fler utbildningar av presumtiva gode män kommer att
genomföras under våren.

lnga övriga frågor

Planerade styrelsemöten våren 2OL9:L7/4och27/5 i Falun.

Mötet avslutades.
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