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Protokoll styrelsemöte 13 febru ari 2020

Plots: ABF:s lokoler Stigoregoton 7, Folun

Deltagare: Björn Borle, Gunillo Runström, Anders Ollinen, Jennico Simesgården, Bo Molmberg och Kjell Eriksson

Mötet öppnas

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

§4 RFS ärenden

Joanna Graumann Walnestedt har nu tillträtt som RFS nya förbundssekreterare. Hon
kommer närmast från en chefsroll vid Stockholms överförmyndarförvaltning.

§S Föreningens näruaro och framtoning digitalt.
Kalendarium för vårens aktiviteter finns nu på hemsidan.

Verksamhetens inriktning och omfattning
Caf6kväll 2 april: "Vilka bidrag kan sökas till din huvudman?" Vi diskuterade inbjudan
och genomförande. Jennica uppdaterar listan med olika former av bidrag. Kjell föreslår
upplägg av cafdkvällen. Björn skickar ut inbjudan. Vi funderar till nästa möte om
kvällen skall flyttas till 16.00 -18.00.

cafdkvätl 7 maj: Klart med öts och överförmyndarnämndens medverkan.

Årsmötet 2020-03-05 kommer att ledas av Helle Bryn Jensen som under mötet även
kommer att berätta om regeringens utredning om ställföreträdarskap samt svara på
frågor. Björn kallar våra medlemmar till årsmötet och skickar ut handlingar.

Ekonomi och medlemssituation

Bokslut och årsredovisning för 2019 är godkända och undertecknade,
Björn skickar ut årsredovisningen tillsammans med verksamhetsplan och budget för
2019 till medlemmarna.

Hittills har 55 av våra 89 medlemmar betalt medlemsavgiften. Björn gör ett påpekande
om medlemsavgiften i kallelse till årsmötet.

Kontakter med ölS.

vi har en pågående diskussion med öts angående formerna för samverkan om
mentorskap. Planerna var att få till stånd en överenskommelse under våren 2020. ölS
har dock för närvarande personalbrist och har bett om att få återkomma längre fram
för fortsatt diskussion om formerna för vårt samarbete.
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Jennica har noterat att c:a 30 av våra medlemmar saknas i de listor med namn på gode
män/förvaltare inom vårt verksamhetsområde, som vitidigare fått från ölS. Jennica
tar kontakt med ÖtS för att reda ut vad orsaken kan vara.

Björn medverkade i Autism & aspergerföreningens temakväll den ll februari i
Borlänge om "god man, förvaltare och framtidsfullmakt". syftet med kvällen för vår
del var att informera om vad en ställföreträdare är och hur man gör en ansökan om
god man/ förvaltare.

Från Autism & aspergerföreningen har vi fått kännedom om en föreläsning om
lågaffektivt bemötande L0 novembe r 2020. Styrelsens bedömning är att vi inte ska
göra separat utskick till våra medlemmar därom.

övriga frågor

Valberedningen: Sergei Ljessnoi har accepterat att kandidera som styrelseledamot
samt har Karin Westerlund accepterat posten som ersättare i styrelsen. Situationen är
f n att en ersättare till styrelsen och en dito till revisor saknas. Arbetet med att få fram
kandidater fortsätter med hopp om att kunna presentera en fulltalig lista till årsmötet.

Planerade styrelsemöten våren 2020 den t9l3,z3l4 och 2g/5. Lokal ABF Falun.

Mötet avslutades.

Kjell Erikson. sekretero re
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