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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2016-06-09
Plats: HSO-lokalen Viktoriagatan 34 Kramfors
NÄRVARANDE: se bilaga
§1
Mötets öppnande
Esko Alt öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Upprop, Närvarolista
En närvarolista fylldes i.
§3
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4
Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Till justerare valdes Susanne Backman (Sundsvall) och Per-Olof Tiger (Sundsvall).
§5
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§6
Ekonomisk rapport
Det finns 2.791 kronor på kontot. Esko Alt meddelade att han sökt 10.000 kronor från
HSO till styrelseutbildning. Rapporten Godkändes
§7
Skrivelser
Föreningsnytt
Skrivelsen godkändes och lades till handlingarna.
.
§8
Rapporter
a) Från föreningarna
Sollefteå: Föreningen har fått nya lokaler samt 6 st nya medlemmar. Föreningen
hade också invigningskalas där det blev 62 som kom. Luncher serveras måndagar,
tisdagar, onsdagar och torsdagar. Måndag och onsdag är det lättare luncher som
ingår i Folkhälsoprojektet. Föreningen har också vaxmålning, lyssnar på musik.
Utflykter görs varje onsdag. Föreningen har ett fint samarbete med kyrkan. Det skall
göras en större utflykt med Ådalen III. Föreningen har också en fiskedag tillsammans
med en annan förening.
Kramfors: Föreningen har legat lite lågt men man gör allt man kan för att bygga upp
föreningen igen. Föreningen har också fått 2 nya medlemmar.
Sundsvall: Fortsätter med cirklar i data, engelska, spanska mm. Har också påbörjat
träning 2 ggr i veckan på Friskis och Svettis. Utflykter fortsätter under sommaren.
Föreningen var också närvarande på Nationaldagen och Leva Bo Mässan.
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a) Övriga rapporter
Solveig Westling hade skrivit en rapport från Länskonferensen i Backe 15-17 april.
Esko Alt rapporterade om Örnsköldsvik som ju har problem. Föreningen har kommit i
kapp ekonomiskt men det finns ingen styrelse. Två stycken har hoppat av så det
finns bara ordförande kvar. Caféverksamheten fungerar för tillfället.
Esko Alt rapporterade från HSO:s årsmöte.
Esko Alt meddelade också att Passet skall ha stämma. Föreningen fungerar bra
ekonomiskt och är välskött.
Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.
§9
Ansökan om organisationsbidrag
Per-Olof Tiger och Hans Willén hade hittat ansökningsblanketter till ett bidrag från
Landstinget. (Se bilagor). Per-Olof Tiger fick i uppdrag att söka pengarna.
§10.
Representation till Brukarrådet
Till representation till brukarrådet valdes Hans Willén och Sven-Göran Johansson
(ordinarie) som ersättare valdes Susanne Backman och Ann-Sofie Höij.
§11.
Övriga frågor
Per-Olof Tiger tog upp om bokbordet att alla skulle ta upp med sina föreningar om att
kunna bidra med ekonomisk hjälp. Per-Olof Tiger fick i uppdrag att vända sig till alla
föreningar med information. Möjligheten finns att föreningar sätter in pengar på ett
eget konto inom distriktet. Inga pengar betalas ut förrän det kommit in några pengar.
§12.
Mötets avslutande
Esko tackade alla, och önskade alla en trevlig sommar.
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