Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Norrköping
Protokoll fört vid HSO Norrköpings representantskapsmöte
Datum: Måndag 160418
Tid:
Klockan 14.00
Plats: Nya samlingssalen, Sandbyhovsgatan19 Norrköping
Närvarande:
Criss Hagfeldt HSO/HRF
Ulrika Hofstedt HSO/RBU
Eva-Britt Hallner FiN
Inger Karlsson Eék FiN
Ingela Karlbom FiN
Maria Eklöf FiN
Magnus Arvidsson PSO
Vivianne Thorsell FEB
Mats Linder HSO/SRF
Peter Hallsten SRF
Inger Hillgren Neuro
Thomas Lack Neuro
Lars Wesström SEF
Leif Jansson SEF
Jenny Eliasson RF
Barbro Petterson HSO/RF
Baram Datshebozorg RTP
Lars G. Nilsson HSO/HL
Stig Bredberg (adj.) HSO/HRF

§1. Mötets öppnande
Ordförande Criss Hagfeldt hälsar alla välkomna och
förklarar mötet öppnat.

§2. Frågor till kommande KRF
Criss meddelade att det är möte med KRF 160509.
Man har även möte i BU 160419
Frågor att ta med till mötet KRF:
-

Vid en eventuell flytt till Thapperska skolan är det viktigt att det finns ett tillgängligt
kök för föreningarnas verksamheter. Idag bedrivs rehabilitering/habilitering i köket
som finns på Sandbyhov varför det är viktigt att frågan tas upp med största allvar.
Att kunna laga och äta mat tillsammans under de former som erbjuds är i många fall
den enda kontakt flera brukare har i sin vardag. Vikten av att få äta lagad mat och i
samvaro med andra är en viktig del i rehab/habilitering.
Det finns idag ett förslag på var ett eventuellt kök skall kunna uppföras i nya
lokalerna. Då det är ett kök för mindre grupper som efterfrågas så skall frågan drivas
med dessa motiveringar som förs ovan.

-

När det gäller funktionshindersfrågor så behandlas inte den enskildes frågor vid möten
med KRF. Förslag är att driva den framåt som en samlad fråga för flera
funktionshindrade, då blir det inte den enskilde som behandlas.

-

En fråga som ställdes från Neuroföreningen till KRF enligt protkoll från 2014 har ej
besvarats. Det gällde handikapparkeringar i city, återkoppling önskas till
frågeställaren. Styrelsen kontrollerar detta och skall återkomma med svar.

-

Neuroföreningen tog upp frågan angående elrullstolar. När en stol går sönder och skall
repareras finns inga ersättningsstolar att tillgå under tiden. Detta innebär att många
brukare blir helt utan möjlighet att ta sig någonstans under längre tid. De blir kvar i sitt
hem helt beroende av hjälp utifrån. Vissa har inte hjälp att tillgå och förlorar då den
enda sociala kontakten de har är när de är ute och äter sin dagliga lunch.
Frågan är inte aktuell för möten med KRF, det är regionens ansvar varvid det föreslås
att frågan tas upp vid möten med dem. Styrelsen tar med frågeställningen till BU och
kontrollerar på vilket sätt man skall få konkret svar.

-

Elöverkänsliga ber att styrelsen skall ta upp frågan angående mobiler på platser såsom
tex.allmänna kommunikationsmedel och offentliga lokaler. De önskar att det införs
mobilfria zoner så att alla skall ha samma tillgänglighet.
Föreningen förslås att ta upp frågan som ett medborgarförslag istället för att det skall
behandlas vid rätt instans och på rätt plats.

§3. Stora samlingssalen
Fråga angående stora samlingssalen tas upp. Förslag är att göra en liten ”hörna” utanför
köket. Detta för att slippa lyfta bord och flytta runt när man skall ha en aktivitet där inne.
Salen blir då även mer tillgänglig för flera som behöver sitta vid bord när aktivitet pågår.
Förslag även att flytta in pianot till nya samlingssalen då det inte används i så stor
utsträckning.


Mötet beslutar att flytta pianot till nya samlingssalen och ställa det i nedre delen
vid sofforna tillsvidare samt att iordningställa en liten hörna i stora
samlingssalen för att kunna sitta vid.

§4. Nomineringar
Ordförande tar upp frågan gällande ersättare till styrelsen HSO. Det saknas för närvarande två
ersättare då dessa platser inte kunde fyllas vid årsmötet.
Inga frivilliga anmäler sig på mötet. Styrelsen föreslås ta kontakt med alla föreningar och
fråga om det finns några som vill komma med och bli ersättare.
§5. Hur får vi fler medlemmar i föreningarna
- Det framkommer under mötet att det tidigare varit aktuellt att gå ut i skolor och
gymnasium för att informera om funktionshinder och dess föreningar. Det gav bra
resultat för rekrytering i de olika föreningarna. Tyvärr blev detta så kostsamt så att
man tvingades avbryta det arbetet.
-

Marknadsföring av föreningar har visat sig fördelaktigt när man varit ute i staden på
offentliga platser och visat upp sig. Bla FiN berättar att de fått bra respons när de varit
ute och informerat.

-

Det inkommer ett förslag på att bilda en grupp som jobbar med enbart
marknadsföring. Styrelsen HSO arbetar fram ett förslag på hur man kan gå tillväga.
Eventuellt bjuda in någon som jobbar med det som även kan föreläsa om ämnet.
Vi kan även använda oss av de resurser som finns i de olika föreningarna för att få ett
bra samarbete kring marknadsföring.

§.6 Övriga frågor
Studiebesök
Mötet tillfrågas om det finns intresse att göra gemensamma studiebesök. Ett förslag om att
besöka Otto Bock ges. De arbetar med bla. med proteser mm. Styrelsen arbetar vidare med
frågan och återkommer med ev. tider för besök. Fler förslag på företag el platser att besöka
kan fortlöpande lämnas till styrelsen HSO.
Thapperska skolan
Föreningarna önskar få tillgång för studiebesök vid Thapperska skolan för att titta på lokaler
som vi eventuellt skall få tillgång till.

Presentation av föreningarna
Vi skall börja våra möten med att presentera oss för varandra. Det är av stor vikt att vi lär
känna varandra till namn och vilka föreningar vi representerar. Det är ibland svårt att veta
vilka frågor som kommer från vem och då är det bra att vi gjort presentationen före mötets
början.
Mögel hos reumatikerföreningen
Det har framkommit att det finns indikationer på mögel vid kansliet hos RF. Det sitter idag en
kanslist som arbetar dagligen vilket inte är hälsosamt alls.
Det diskuteras om eventuell flytt av kansliet men frågan behöver bearbetas ytterligare innan
det går att lösa. Det är av stor vikt att det påskyndas då det finns en fara för dem som vistas på
kansliet dagligen. Det har visat sig vara fuktskador på fler ställen tidigare och det kan
misstänkas finnas fukt och mögel i hela korridoren där RF har sitt rum.
Styrelsen fortsätter att arbeta med detta och återkopplar till RF så snart de fått några
ytterligare besked angående detta.
Prover har tagits och dessa har remitterats till Hemsö och dess ansvariga för lokalerna.
Även kommunen är informerad om det akuta läget och att de bör påskynda en flytt för
föreningarna.
Hjärtstartare
HSO har blivit beviljade 15000 kr för inköp av hjärtstartare från W:6. Ingela Karlbom från
FiN kontaktar en försäljare som rekommenderades vid brandutbildningen. Hon återkommer
med mer information angående detta. Viktigt att vi även får utbildning vid inköp så att alla
kan använda den.
FiN tar upp en diskussion angående årsmötet
Fibromyalgiföreningen tar upp deras reflektioner på årsmötet som var 160404.
Det förtydligas att det inte är menat att anklaga någon eller några utan att det är konstruktiv
kritik som framförs. Detta för att göra bättre och annorlunda vid kommande möten.
Det är viktigt att vi alla hjälps åt att förändra och förbättra vårt HSO för att kunna fortsätta
utvecklas och bli en bra och stabil organisation.
Det som togs upp var följande:
-

Valberedningens arbete skall ses över och det är styrelsen som skall ansvara för att det
fungerar tillfredställande. Mycket viktigt att styrelse och sittande valberedning
samarbetar i god tid kring årsmötet. Även viktigt att valberedningen ställer frågor till
styrelsen vad de har för önskemål ang. kompetens eller roll för eventuella nya
ledarmöter.

-

Viktigt att bli välkomnad när man kommer till mötet. Att bli visad var alla dokument
och handlingar kan hämtas före mötet. Alla anmälda som kommit skall även prickas
av i lista så man ser att alla är på plats.

-

Se till att det finns klara röstlängder inför mötet då det inte är säkert att de som blir
valda som rösträknare känner till allas namn och vilken förening de tillhör.

-

Se till att mötesordförande är väl informerad och kommer i god tid till mötet för
eventuell genomgång av dagordning samt frågor.

-

Mötet skall starta på angiven tid enligt kallelsen.

-

Vid eventuella ändring i stadgarna bör frågan skickas ut i god tid före mötet till
föreningarna så att alla hinner att läsa igenom och ta ställning till en ändring.
Stadgarna skall alltid finnas till hands vid ett årsmöte, viktigt att styrelsen utser en
ansvarig som sköter alla papper som skall finnas vid ett årsmöte.

-

Viktigt att beslutande frågor på årsmötet ligger i rätt ordning, Tex bör valberedningens
förslag presenteras innan beslut angående styrelseledamöter tas.
Vad skall gälla för övriga frågor
Alla som önskar ta upp frågor under övrigt skall meddela detta innan dagordningen
godkänns på våra repskapsmöten.

-

Eventuella frågor som föreningarna önskar att styrelsen tar upp, skall vara dem
tillhanda senast en vecka före styrelsemötet.
Kommande möten:
Styrelsen HSO sammanträder måndagen 16 maj kl.10.00-12.00, HRF:s styrelserum
Representantskapsmöte måndag 12 september kl.14.00-16.00 i Nya samlingssalen

Norrköping 1605
______________________________
Criss Hagfeldt Ordförande

______________________________
Ingela Karlbom Sekreterare från FiN
Justeras
______________________________
Stig Bredberg

