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Mötet öppnas

Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.

Föregående protokolljusterat och underskrivet samt inlagt på hemsidan.
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Protokoll styrelsemöte 25 september 20Lg

Plots: ABF:s lokaler Stigoregoton 7, Folun

Deltogare: Björn Borle, Anders Ollinen och Kjell Eriksson
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§4 RFS ärenden

Dokumentation från RFS årsmöte är inlagd på hemsidan.

Föreningens närvaro och framtoning digitalt.
I kalendarium skall vi också lägga in aktiviteter som vi deltar i men ej själva arrangerar
t.ex. fun ktionsh inderdagen.

Ett medlemsbrev med sammanfattning av SIP har lagts ut på hemsidan.

Verksa mhetens inriktning och omfattning
Planering av höstens aktiviteter. Preliminärt tidigare beslutat program för höstens
aktiviteter kvarstår. Kalendarium finns på hemsidan.

Erfarenhetsutbyte mellan medlemmar 17 oktober. lnbjudan till kvällen har utformats
och kommer att skickas ut i början av oktober. Kjell och Björn skriver ett antal
stödpunkter som kan användas för gruppdiskussionerna.

Frågestund med öts/politiker 21 november. Nämndens ordförande och vice
ordförande samt representanter från ötS är bokade.

lnformationskvä!tför nya godemän/ förvattare. lnbjudan till informationskväll den 10
oktober kl. 18.00 i Borlänge är utskickad till 16 personer.

Vid funktionshinderdagen den 3 december skall följande presentationsmaterial
användas: 1. Vår broschyr om föreningen 2. lnformation från öts om hur man blir
stäIlföreträdare 3. Broschyren "RolIkol1".

Björn undersöker om någon av våra medlemmar är intresserade av att delta i

lnternationella frivilligdagen. Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

Tankar och diskussion om aktivitetervåren 2020 tas upp vid nästa möte då vi även
hoppas ha fått uppslag och idder från medlemmarna på cafdkvällen den 17 oktober.
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Org nr 802472-2525 Säte: Falun

Ekonomi och medlemssituation

Björn rapporterar att antalet medlemmar är 87 st. Lista över medlemmar mejlas ut till
styrelsen av Björn.

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 meO Öf/ötS om former för samverkan.

Kontakter med ötS.
Björn och Kjell deltog den 26 september i ett möte med öls om olika former för
samverkan. Minnesnoteringar från mötet presenterades för närvarande
styrelseledamöter och skickas till övriga med epost. Styr:elsen ställer sig positiv till att
medverka i de av ÖlS planerade informationskvällarna för att rekrytera nya
medlemmar. Även när det gäller ÖlS förfrågningar om vårt intresse av medverkan i

drop-in träffar gällande årsräkningar och av att agera stöd för nya gode män/förvaltare
det första halvåret, är vi positiva. Dock awaktar vi med ställningstagande tills vi fått
mer fakta och bedömt vilka resurser som behövs och hur vi ska klara av uppgifterna.

För att få ut elektroniska adresslistor över godemän/förvaltare inom vårt
verksamhetsområde från ÖtS måste vi göra en skriftlig begäran. Björn skickar en sådan
tillÖts.

Vi beslöt att vi ska samordna våra planerade aktiviteter i god tid med ÖtS för att
stämma av innehåll och för att undvika krockar tidsmässigt. Björn ansvarig.

övriga frågor
Vi diskuterade möjligheten att använda andra lokaler i Bor!änge än ABF:s. Vi beslöt
undersöka detta närmare genom kontakt med lokalansvarig person i Borlänge. Björn
tar kontakten.

Styrelsemöten hösten 2019:24/L0,28ltt och t6/1.2020. Lokal ABF Falun.

Mötet avslutades.
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Borle, ordförande Kj e I I E ri l<s so n, s e k rete ra re
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