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Protokoll styrelsemöte 22 april ?:AZL

Plats: Digink möte med aoogle Meet
Deltagare: Björn $orle" Kjell Ertksnn, Jennico Simesgården, Sergei Liesanoi.
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Mötet öppnades

Presentation av närvarande ledamöter.
Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.
Föregående protoko| I justerat och u nderskrivet.

RFS ärenden

Till RFS årsmöte 8-9 maj anmäler föreningen Björn som ombud och Kjell som ersättare.

Till RFS årsmöte inbjuds alla medlemmar att delta i digitata föreläsningar. Björn har
sedan tidigare skickat ut mejl om detta till medlemmarna.

Verksamhetens inriktning och omfattning
Medlemsmötet med ansvarsförsäkringen som fokus genomfördes som ett digitalt
möte den 24 mars. Fredrik Ståhlberg, fiirsäkringsmäklare hos §öderberg & Panners
informerade om ansvarsförsäkringen och besvarade frågor. lnformationen var
matnyttig och börvara intressant att sprida bland medlemmarna. Ståhlberg lovade vid
mötet att ställa sarnman en informatlon om ansvarsförsäkringen. $örn påminner
Ståhlberg om denna.

Handlingarna till vårt årsmöte den 12 maj är klara och Björn skickar ut dem
tillsammans med kallelse och dagordning.
Helle Bryn-Jensen kommer vid årsmötet att ge information om aktuella frågor och
sä rs ki lt utred n i ngen o m ställfö reträda rska p.

Vi beslöt att hö§tens första styrelsemöte skallgenomförasi slutet av augusti. Ssrelsen
hoppas att samhället då har börjat återgå till ett "normalläge" och att möjtigheter ges
för en återgång till det sörn an$es vara en normat medlemwerksamhet.

Ekonomi och medlemssituation

Vår ekonoml är fortsatt god. Möjligheterna rent ekonomiskt bedöms som goda att
bedriva en intressant verksamhet past corona.
Vi har för närvarande 83 betalande medlemmar.
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Föreningens hemsida och kontaktuppgifter
Kalendarium på hemsidan är uppdaterat med årsmötesdatum och vårens sista

styrelsemöte.

Vi diskuterade hur och om vi skall lägga ner mer arbete på att marknadsföra vår
facebook-sida, men kom fram till att låta den vära som den är. Det vi kan göra är att
dela innehå ll från sidan till vå ra privata facebook-sidor.

Kontakter med Öl§ och andra
Evelina Hillerström, ansvarig för Ö15, meddelar att de till hösten inför ett nytt
verksamhetssystem "valte( . Bytet är planerat till v 37. valter kommer bl a att
innebära att nya e-tjänster kan erbjudas våra medlemmar. ÖlS återkornmer med mer
information efter sommaren.

Mer information om Valter, som anvånds i flera kommuner, finns på den här länken:
httpg: / /ww. sc[entuna.se/ålobalassets / o msorg- -
stod / overformyndarnamnden/blanketter-och-information/e -
tj ans t /anva ndarma nual overformyndaren e-tjanst.pdf

Vi har fått ett erbjudande från Aider Group AB som vill berätta om sitt mobilbaserade
verksamhetssystem "Aide/'. Vi beslöt att för närvarande tacka nej tilldetta. Vianser
också att varje ställföreträdare själv bör undersöka och välja de ve rksamhetssystem
som bäst passar den enskilde.

Övriga frågor
Styrelsen är valberedning. För närvarande saknas kandidater till en ersättare i
styrelsen och en revisorssuppleant. vi beslöt att försöka få medlsmmarnas hjälp
Benom att Björn går ut med ett mejltill dem med förfrågan om.oågon vill ställa upp
eller har förslag på lämplig person. Samtidig[ fortsätter styrelsens arbete med afi finna
kandidater" Förhoppningen är att kunna presentera färdiga förslag senast på årsmötet.

Pla ne rade styrelsemöten vå ren 2A2l: 2A I 5.

Mötet avslutades.
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Kjel I Eriklsan, sekretero re
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