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Protokoll styrelsemöte 4 juni ZOZO

Plats: telefonmöte

Deltagore: Björn Borle, igelt Eriksson, sergei Ljessnoi, Anders alfinen, Karin westertuntl,
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SDFS protokoll styrelsemöte 20200604

Petro Holding(delvis)

Mötet öppnas

Kjell Eriksson är sekreterare för möfet.
Föregående protokoll justerat och underskrivet.

Vi avvaktar med närmare presentation av varandra tills vi träffas fysiskt.

BjÖrn och Sergei har besökt Swedbank frjr att ändra företrädare från Gunilla till Sergei.
SWB har gett besked om att man mottagit begäran men registrering är ännu inte klar.

RFS ärenden
RF5 årsmöte kommer att genomfdras som video/datorrnöte den Zg juni.lnformation
om årsmötet och handlingar finns på RFS hemsida

Verksamhetens inriktning och omfattning
osäkerheten över utvecklingen av coronasmittan vilar ännu över vår planering av
höstens caf6kvällar. Vi bestämde därfor att endast planera första caf6mötet och
avvakta med vidare planering till höstens styrelsemöten.
vi beslöt att försöka genomföra en cafekväil den j.7 september med tema ,,bidrag 

som
kan sökas till våra huvudmän". Förslaget är att den genomförs på Lilltorpet i Falun där
det forhoppningsvis kan ske utomhus men under tak. Karin undersöker om det är
möjligt och åter:kopplar tiff Björn. I annat fail får Björn f(i6söka hitta nigot annat.

*:j'

Ekonomi och medlemssituation
Den ekonomiska ställningen är fortsatt god.
vi har för närvarande 76 betatande medlemmar. Björn har via mejl kontaktat de
medlemmar sorn inte betalt årets medlemsavgift, for att få kännedom om de bara

9lÖmt 
att betala nredlemsavgiffen eller om det finns anci;a orsaker. Av de som sv6rade

hade 
'rågra 

glömt betala avgiften, någon annan hade avsiutat sitt ställforeträdarskap.
lnga synpunkter på föreningens verksamhet gavs.
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Föreningens hemsida och kontaktuppgifter
Datum för höstens styrelsemöten samt inbjudan till cafdkvällen den 17 september
läggs in på hemsidan när platsen för cafekvällen är fastställd.

Kontakter med örnn
OFM har liksom vi svårt att planera inför hösten p.g.a. osäkerheten om smittoläget.
lnga utbildningar har ptanerats för hösten. Ofvf f ilui på sin hemsida lagt ut en film oy.orrsrctr.) rur nu>Len. rJrvtF nar pa stn nemslda lagt ut en film om
vad som gätler.för den som vill bli god man/förvaltare. [änk till materialer:
Itttgs-Utylvlulorlange.se/omsors-och-hialn/nverformrinrtero-i-"rmrrarL-^ t*^Å *^-
_oti:!o rva I t a relu t b i I d

lennica tar i augusti kontakt med Ö15 angäende uppdaterade listor med ställföre-
trädares adresser i ett för oss lätthanterligt format.

vi diskuterade hur vi skall hantera kritik mot öFM som framförs från våra medlemmar.
Det kan röra sig om missnöje med det bemötande som,medlemmar fått vid kontakt
med Öru, men också tillämpade rutiner. Det är viktigt att vi kan fungera som en
förmedlande part avs€ende befogade synpunkter o.h ur"ntr"lla klagomå1. öFtvt:s
ledning har intresse av att beakta dessa isitt förbättringsarbete. För att säkerställa att
klagomål är berättigade och kan bli korrekt hanterade är det viktigt att be medlemmen
att skliva ner sina synpunkter och ange när, i vilket erende och vilken tjänsteman som
kontakten gällde.

lnga övriga frågor

Datum för styrefsemöten hösten 2A7A Zl /g,24/g, ZZllO ach Z6/1,L.

Mötet avslutades.

§10

§rr

0&,.n

Barle, ordföronde Kjel I E riksson. se k reterare
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