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Mötet öppnas

Presentation av närvara nde ledamöter.
Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.
Föregående protokoll juster.at och u nderskrivet.

RFS ärenden

Riksföreningens årsmöte kommer att genomfiiras digitalt den 9 maj. Årsmötet fiiregås
den B maj av digitala föreläsningar: Det är fd,r närvarande oklart om alla medlemmar
har tillgång till dessa föreläsningar" Björn anmäls som föreningens repressntant till
årsmötet.

Verksamhet - avrapportering inriktning och omfattning
Till digitala mötet den 24 mars om ansvarsförsäkringen är förutom styrelseledamöter
en medlem anmäld. Dessutom är 11 medlemmar från andra föreningar anmälda. Björn
skickar ut en påminnelse.

vi diskuterade program för vårens möteskvällar. vi ser wårigheter i att kunna
presentera bra och medlemsnyttiga prcgrampunkter under rådande pandemi och
beslöt att ställa in planerat medlemsmöte den 28 april. Vi beslöt även att skicka ut
mail till föreningens medlemmar för att påminna om innehållet på vår hemsida.
5ärskilt vill viframhålla den information som finns om bidrag som kan sökas av
huvudmannen, och informationen om samordnad individuel plan (slp).
Adress till hemsidans portalsida är (https://rfs.selom-rfs/foteninear/dalarnas-

lnformationen finns i menyn till
vänster på portalsidan uider "Dokumenf .

Preliminärt datum för årsmötet har satts till den 12 maj. vi bedömer att mötet
behöver genomf<iras i digital form p.g.a- gällande coronarestriktioner. Vi hoppas att
Helle Bryn Jensen, Länsstyrelsen Dalarna, som deltagit i regeringens utredning om
ställfdreträdarskap, som ska presenteras den 23 april, ska kunna detta och informera
oss om de väsentlsa delarna av densamma.
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d/ Föreningen skickade under februari mail till medlemmarna för att få in synpunkter pä
problem som pandemin medfört, förslag till kommande mötesaktiviteter, intresse för
att kandidera tillslyrelsesuppleant samt information om Facebooksidän. Gensvaret
hrr lnt; vf,rlt syän ätrilsånce §å håf'!{n$ m§n hoBp flnnt trm y§trll§arc iv!r,
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Ekonomi och medlemsshuation
sergei har tag:t främ preliminär resultat. och balansräknirg per g mars 202L, som
redovisades. Ekonomin år fortsatt god.

Vi har för närvarande 81 betalande medlemmaroch Nå nya d,väg in..

Föreningens hemsida och kor:takuppgifter
Jennica ser till att hemsidan uppdateras med att mötet den 2g april är inställt.

vi skall fundera vidare på om och hur vi skall bygga vidare på vår Facebooksida.

Kontakter med ötS
öts har efter en nyligen genomförd kampanj fått c:a 100 intresseanmälningar. Av
dessa har ett 30-tal åtagit sig nya ställföretrådaruppdrag, Ytterligare ett !.S-tal kan vara
intresserade. Mejlet som gick ut till samtliga befintliga ställföreträdare har lett till att
c:a 25 vakanta uppdrag blivit tillsatta. Läget i Falun, Borlänge och Ludvika är dock
fortsatt inte bra, 70 nya ärende samt s0 bytesärenden, totatt 1 20 st uppdrag saknar
ställföreträdare vilket leder till långa väntetider. För dessa kommuner krävs ytterligare
insatser. I de övriga kommunerna Säter, Gagnef och Smedjebacken är dock läget riktigt
bra.

övriga frågor
Styrelsen är valberedning. För närvarande saknas kandidat till suppleant i styrelsen.
Det är önskvärt att det i styrelsen finns representanter från,sarntliga kommuner inom
Falun/Borlängeregionen. Björn åtar sig att ta kontakt med ett antal medlemmar för att
efterhöra intresse.

P I a ner.ade styrelse möte n vå re n ZOZL: 22 / a cch 2015.
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