
Medlem i

V
R'I{SFOREUNDET

FR'VILLIGA
9AM HA LLSAR BEIAR E Orgnr 80?-472-2525 Sate: Falun

Protokoll styrelsemöte 17 apri! 20Lg

Plots: ABF:s lokoler Stigaregotan 7, Folun

Deltagore: Björn Barle, Kjell Eriksson, lennico Simesgården och Anders Ollinen
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Mötet öppnas

Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.
Föregående protokolljusterat och underskrivet samt inlagt på hemsidan.

RFS ärenden

I RFS Nyhetsbrev finns en notis om att Sveriges kommuner och landsting gett ut en
handbok om SlP.

Björn och Kjell deltar i RFS årsmöte L1.-12 maj. Av de tre seminarier som erbjuds på

mötet deltar Björn i seminarie "Kvolitet i somorbetet mellan lokolförening och
onsvarigo myndigheter" där han även har en föreläsarroll. Kjell deltar i seminarierna
"översyn ov godmonssystemet - sö kon RFS bidro" samt"Hur orbetor styrelsen för
b öttre m e d I e m sko m m u n i kotio n"

Björn rapporterade att inget hänt sedan föregående styrelsemöte när det gäller
DELMOS-projektet.

Föreningens närvaro och framtoning digitalt.
vår hemsida uppdateras nu kontinuerligt vilket ordförande uttryckte sin
tillfredställelse med.

Verksamhetens inriktning och omfattning
lnformationen om merkostnadsersättning som var planerad till 9 maj ställs in då vi inte
kunnat engagera någon föreläsare. vi skall göra ett nytt försök under hösten.

Vi diskuterade vidare på tidigare föreslagna aktiviteter,under hösten och beslöt att vi
vid nästa möte skallgöra en noggrannare planering.

Vi beslöt att flytta nästa styrelsemöte till 23 maj.

Ekonomi och medlemssituation

Antalet medlemmar är 80 st.
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Budget för 2020. styrelsen avser att under hösten ta upp en ny diskussion om
föreningens framtida finansiering.

Kontakter med ölS
Fyra nya ÖtS-utbildningar är planerade under våren.
3 maj - Kjell deltar
9 maj - Björn deltar
L4 maj - Björn undersöker vem som kan delta
22maj - Björn undersöker vem som kan delta

Björn har haft mejlkontakt med Torbjörn Granström, överförmyndarenheten,
Hedemora kommun, angående deras intresse av att föreningen även ska omfatta
frivilliga samhällsarbetare inom deras geografiska område, dvs även täcka in alla
kommuner i södra Dalarna. Fortsatta kontakter kommer troligtvis att ske och vi
hoppas att dessa leder till att fler medlemmar ansluter sig.

lnga övriga frågor

Planerade styrelsemöten våren 2019: 23/5 i Falun.

Mötet avslutades.
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