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Protokoll styrelsemöte 29 augusti 2019

Plots: ABF:s lokoler Stigoregatan 7, Folun

Deltagare: Björn Borle, Jennico Simesgården och Kjell Eriksson

.§f Mötet öppnas

§2 Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.

§g Föregående protokolljusterat och underskrivet samt inlagt på hemsidan.

§4 RFS ärenden

På grund av få deltagare på styrelsemötet beslöt vi att information om erfarenheterna
från RFS årsmöte flyttas fram till nästa möte.

Björn har från RFS fått och hanterat en begäran om halvårsredovisning för vår
verksamhet riktad mot medlemmarna.

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

§S Föreningens närvaro och framtoning digitalt.
Preliminärt tidigare beslutat program för höstens aktiviteter kvarstår. Kalendarium
finns på hemsidan.

§S Verksamhetens inriktning och omfattning
Planering av höstens aktiviteter. Föreläsning om SIP den 19 september. Anders och
Björn svarar för planering och genomförande. Erfarenhetsutbyte mellan medlemmar
17 oktober. Kjell svarar för förslag till inbjudan och genomförande.
Frågestund med ÖtS/politiker 21 november. Björn tar kontakt med ötS och Kjell med
politiker i nämnden.

lnformationskväll för nya godemän/ förvaltare. Vi inbjuder till en informationskväll
den 10 oktober kl. 18.00 i Borlänge. tnbjudan skall gå till under året tillkomna
godemän/förvaltare som inte tidigare deltagit. Viskalläven bjuda in nya medlemmar.
Björn ansvarig.

Vi har från Region Dalarna fått en inbjudan att delta i projektet "Fokus på psykisk
hälsa". Vi ser med tillfredsställelse på att något görs på området men har tyvärr ej
resurser att deltaga.
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vi har fått en inbjudan att medverka i ett evenemang i Falun den 3 december som
kallas "Funktionshinderdagen". Kjell ansvarar för vårt deltagande i evenemanget.

Vi b;eslöiiatlvid.nästarnötå d,iskutera om ochii så fatl hur vi skall delta i tnternationella
Frivilligdagen den 5 december..

Jennica.kommer för föreninlens räkning att bevaka en temakväll om god
man/ställföreträdare som FUB anordnar i Borlänge 1-0 september.

Ekonomi och medlemssituation

Björn har mandat att fortsätta diskussionen med ÖtS om framtida finansiering och
möjligheterna att ta lärdom av loP-projekt som drivs i andra kommuner. Björn
fortsätter kontakterna mea öf/ötS om former för samarbete.

Kontakter med ötS
Fyra nya öls-utbildningar är planerade under hösten - vi deltar enligt nedan:
27 september 13.00-16.00 Kjell
3 oktober 09.00-12.00 Gunilla
9 oktober 9.00-16.00 Jennica
15 oktober 09.00-12.00 Anders

Vi har fortfarande svårigheter att få ut elektroniska adresslistor över
godemän/förvaltare inom vårt verksamhetsområde från ÖtS. Vi har visserligen fått
uppgifterna i pappersform men detta är svårhanterligt för oss. Björn tar på nytt
kontakt med ötS.

övriga frågor
Gunilla, Jennica och Kjell deltog den 12 augusti i ett snabbinkallat möte med Martina
Johansson, riksdagsman C. Vid mötet deltog även riksdagsman Peter Helander, C och
Karin Örjes C-politiker Borlänge kommun. Avsikten med mötet var att politikerna ville
samla information om aktiva gode mäns erfarenheter och synpunkter på sina uppdrag
inför en kommande motion till riksdagen om ställföreträdarskap.

styrelsemöten hösten 2o\9 26/9,241L0,2911.L och t6/t 2020. Lokal ABF Falun.

Mötet avslutades.
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