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Protokoll styrelsemöte 24 oktob er zOLg

Plats: ABF:s lokoler Stigoregaton 7, Folun

Deltogare: Biörn Borle, Jennico Simesgården, Gunilla Runström(delvis), Bo Malmberg och Kjell Eriksson

§1 Mötet öppnades

§2 Kjell Eriksson äir sekreterare ftir mötet.

§3 Föregående protokoll iir justerat och underskrivet och läggs in på hemsidan.

§4 RFS ärenden
RFS nya fiirbundsordftiranden Mimmi Agnevald Haugen presenteras i senaste Inblick.
Mimmi har arbetat inom kriminalvården och iir väl fiirkogen med RFS verksamhet.

När det gäller den statliga utredningen inom godmansområdet ser RFS det som en
självklarhet att all den kunskap och de erfarenheter som både lokalforeningar och
fiirbund har samlat på sig under 50 år ska komma utredningen till dels. RFS har därfiir
tagit kontakt med utredaren och stiillt sig till fiirfogande ör den fortsatta utredningen.

§5 X'öreningens närvaro och framtoning digitalt.
Björn samordnar vår kalender med ÖIS innan vi lägger ut datum ftir våren 2020 påt
hemsidan.

§6 Verksamhetens inriktning och omfattning
Planering av vårens aktiviteter.
Följande preliminiira datum ör vårens aktiviteter:
Styrelsemöte n: I 6 I l, 20 I 2, lg / 3, 23 I 4 och 28 / 5 .

Årsmöte: 5/3.

Caf6kvällar : 6/2, 21 4 och 7 I 5.

Bjöui kontaktar ÖlS nir samordning av utbildningsaktiviteter och caf6kvällar.

Vid en av vårens Caf6kvällar kan ett tema vara "Hurfi)rbättrar du din huvudmans
ekonomi -få information om vilka bidrag som kan sökos". Jennica undersöker och gör
en sammanställning över vilka bidrag som finns samt hur en cafekväll med detta tema
skulle kunna läggas upp.

Informationskväll fiir nya godemän/ fiirvaltare 10/10.
Inbjudan skickades ut till 16 personer, 3 kom. Kvällen artade sig till diskussion om
olika problem och frågeställningar som de närvarande hade i sina uppdrag. Kvällen
upplevdes som mycket positiv av deltagarna.
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Björn har från Falu kommuns ansvariga ffitt ett preliminärt program och instruktioner
fiir hur internationella funktionshinderdagen den 3 december kommer att genom-
fiiras på stadsbiblioteket. Vårt deltagande sker via styrelsens närvaro med aktuellt
informationsmaterial fiir att skapa kiinnedom om öreningen och dess medlemmar.

Diskuterades eventuell aktivitet på internationella frivilligdagen den 5 december.
Föregående års aktiviteter med intervju iP4Dalamai kombination med utdelning av
lussekatter och information om oss, som Gunilla och Annika höll i, skulle kunna
upprepas. Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

Gunilla och Rose-Mari Brod6n kommer den27/11 att fiireläsa om godmanskap på
Högskolan Dalarnas vuxenutbildning inom vård och omsorg. I anslutning till detta
diskuterade vi våra möjligheter att besöka och informera personal på boenden. Inget
beslut togs.

Vid cafekvällen den 17ll0 pä temat "Hur har du det som god man" diskuterades
niirvarande medlemmars aktuella frågeståillningar. Flera av dessa är det önskvärt att fä
belysta av ÖIS och politikerna den kommande cafekvällen 2llll. Bjöm och Kjell
sammanställer och delger ÖIS i god tid.

Ekonomi och medlemssituation
Den24 oktober hade vi 87 medlemmar. Gunilla rapporterade attvär ekonomi är god.

Kontakter med ÖIS.
Vi har deltagit vid samtliga §na tillfiillen under hösten i ÖIS grundutbildning ftir gode
miin/ftirvaltare.

Vi har fiitt de efterfrågade elektroniska adresslistor över godemän/forvaltare inom
vårt verksamhetsområde. Vi diskuterade på vilkeV-a sätt vi skall använda dem. Jennica
tittar på filerna och presenterar vid nästa möte fiirslag på vad vi kan fii ut av dem.

Övriga frågor
Björn har vid kontakt med Kim på ABF i Borlänge fiitt besked om att vi forutom de
lokaler vi tidigare anviint hos dem även skulle kunna fii anviinda en större lokal hos
Medborgarskolan på våningen under. Bokning bör dock ske i god tid.

Kommande styrelsemöten2&lll2019 och l6i 1 2}2}.LokalABF Falun.

Mötet avslutades.
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Kjell Eriksson. sekreterore
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