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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 16 janua ri ZOZA

Plots: ABF:s lokaler Stigqregatan 7, Folun

Deltagare: 9jörn Barle, Gunilla Runström och Kjefi Erikssan
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§4 RFS ärenden'

Björn har skickat in halvårsredogörelse till RFS (se bilaga!). RFS har uppmanat oss att
föreslå nya funktionärer inför årsmötet i maj. Vi har inga förslag men konstaterar att
Jennica Simesgården ingår i RFS styrelse i år och för kommande år.

Föreningens närvaro och framtoning digitalt.
Kalendarium för vårens aktiviteter kommer att läggas in på hemsidan.

Verl«samhetens inriktning och omfattning
vi 4iskuterade ämnen för vårens caf6kväflar. vi fastställde följande program.
6 februari: Föreläsning om att leva med utvecklingsstörda barn, deras behov i livet
med koppling till assistans, föräldrar och godmanskap. Föreläsare Anders Hansson,
Lystra, förälder till Daniel och Adam. Björn ansvarig. Cafdkvällen genomförs med start
kl 14.00 i stället för kvällstid.

2 april: Vilka bidrag kan sökas till din huvudman?
7 mal ölS och Överförmyndarnämnden bjuds in för att diskutera aktuella frågor.
Årsmötet 2020-03-05 kommer att ledas av Helie Bryn Jepsen som un{er mötet
korpmer att info,rmera om aktuella frågor.
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Björn har skickat ut ett mejl till våra medlemmar med bland annat vårens program.

Ekonomi och medlemssituation

Ekonomin är god. Gunilla rapporterar att qntätet medlepmar för 2ot9 är gg st.

Förslaget till årsredovisning för 2019 gicks i genom och godkändes. Verksamhetsplan
och budget tör 2O2O presenterades och godkändes. Dokumenten kommer att läggas ut
på hemsidan efter fastställande på årsmötet 2020-03-05.

Kontakter med ötS.

Vi har med ÖlS diskuterat frågan om mentorskap och formerna för hur vi ska samverka
i denna fråga. Björn har tillställt ö15 förslag på lösningar från andra håll i landet och
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fått svar från ölS att de ber att få återkomma lite längre fram med hänsyn till den
extra arbetsbelastning som finns i början av året.

Från öts har vi tidigare fått lista med namn på gode mär11förvaltare inom vårt
verksamhetsområde för att kunna informera och öka ku'nskapen om vår verksamhet
med syfte att få fler medlemmar. Jennica har i diagram {elat in ställföreträdare efter
bostadsort och konstaterat att registerinnehållet inte mitchar våra egna noteringar
utan att viss osäkerhet föreligger beträffande representativiteten i erhållna uppgifter.
Ytterligare analys behövs före det att vi tar uppgifterna i bruk.

Autism och aspergerföreningen har inbjudit tilt en temakväll den L1 februari i Borlänge
om'god man, förvaltare och framtidsfultmakt,,. Björn dgltar.

Vi diskuterade i anglutning härtill värdet av att samverkq med andra föreningar och
vilka former som är lämpliga. Mot bakgrund av den speciella ställning som ställföre-
trädare har enligt lag och att föreningens verksamhet är inriktad mot att främja
medlemmarnas förmåga och kunskap för utförande av slna uppdrag, skulle en
omfattande samverkan kunna medföra intressemotsätt4ingar och i slutändan riskera
att negativt påverka huvudmännens bästa. Vi bör dock väljl att ställa oss positiva till
dialog i gemensamma frågor i 

"n 
,,rarä.kning som krn anu", gagna föreningen och

dess medlemmar.

Övriga frågor
Biörn påpekar och påminner om att styrelsens ansvar som valberedning innefattar att
föreslå namn t:ll följande poster: Styrelseledamöter 3 st enligt gällande
mandatperioder och som f n har funktioner som ordförande, kassör och ledamot.
saryrtligg t1e skq väljas på 2 år. vidare 2 st ersättare till sfyrelsen som ska väljas på ptt
år. $evisor och ersättare ska väljas på ett år. ,i,,,

Förslag till val skall enligt stadgarna finnas medlemmarna tilt handa 14 dagar före
årsmötet. Det senare är planerat till den 5 mars och av detta skäl flyttas nästa
styrelsemöte fram till den 13 februari.

Pfanerade styrelsemöten vårBrp 2020 den l3/2,1.9/3,2314 och 28/5. Lokal ABF Falun.

Mötet avslutades.
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