Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan
Norrköping
Protokoll
Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte.
När: 9 juni 2015. Klockan 10.00
Var: HRF styrelserum
Närvarande: Criss Hagfeldt ordf. Malin, Ulrika, Ellinor o Stig adj.
§

1

Mötets öppnande
Ordförande Criss Hagfeldt hälsade välkommen
och förklarade mötet för öppnat.

§

2

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§

3

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Ulrika Hofstedt.

§

4

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till
samlingen.

§

5

Ekonomi
Balans- och Resultatrapporten godkändes.
a) HSO hade fått in en ny offert på kopiatorn av
Sharp. Skillnaden var inte så stor mot den vi
har idag. Så styrelsen godtog ej Sharps
förslag. Däremot ska kansliet ta kontakt med
Ricoh och efterhöra om vi kan få bort den
klausul om extra kopior.
b) Kansliet har fått okej att inköpa en ny dator,
extern hårddisk och nytt bokföringsprogram
som passar till den nya datorn.
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§

6

HSO Norrköpings verksamhet
a) Ellinor och Stig informerade om att de vill dra
igång Tillgänglighetspriset igen. I det ingår att
de kommer att profilera HSO och
Tillgänglighetspriset mer i vad som gjorts. Att
få dela ut priset Näringslivsmässan vore ett
mål. Emma på Norrköpings kommun påpekade
att man på kommunen vill dela ut priset när det
blir aktuellt.
b) Ellinor undrade om det är okej att ta fram
visitkort för henne. Styrelsen godkände detta.
c) Diskrimineringsbyrån har i oktober ”Dagen mot
diskriminering” har man ett ämne om
tillgänglighet. Skulle inte HSO kunna
propagera för tillgänglighetspriset då. Mötet
tyckte detsamma. Kansliet fick i uppdrag att
efterhöra om intresse finns från
Diskrimineringsbyrån.

§

7

Skrivelser
Skrivelserna har varit få och har skickats ut till
ledamöterna.

§

8

Rapporter
Inga rapporter finns.

§

9

Övriga frågor
Ulrika undrade hur det gått med frågan om
ledamöter i KRF som bor i annan kommun.
Kansliet har fått information att man kör som man
gjort hittills och inväntar de nya reglerna för KRF
som kommer inom kort.

§

10 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 25 augusti 2015.

§

11 Avslutning
Ordförande tackade för genomfört styrelsemöte
och förklarade mötet för avslutat.

Criss Hagfeldt
Ordförande

Stig Bredberg
Sekreterare
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