FSDB Stockholm Gotland
PROTOKOLL
Fört vid medlemsmöte torsdagen den 17 september 2015.
Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm.
Tid: 17.00 – 20.45.
Ordförande: Anita Örum
Sekreterare: Guy Perdhe
Övriga närvarande: Se bilaga.
§ 1.

Öppnande

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med 15 röstberättigade och två stödjande
medlemmar närvarande.
§ 3.

Fastställande av dagordningen

Anita Örum förklarade att Amanda Lindberg lämnat återbud på grund av
sjukdom.
Den utsända dagordningen fastställdes med följande förändringar:
Innehållet i punkt 5 ersätts med "Nya medlemmar".
Punkt 7 justeras att gälla "Rapporter". nya underpunkter läggs till: från
styrelsen och kulturgruppen.
Under Övriga ärenden informeras om SRF-distriktets rättighetsgrupp.
Röstlängden justeras till 16 röstberättigade medlemmar närvarande.
§ 4.

Val av mötesfunktionärer

a)

Sekreterare

Till sekreterare under mötet valdes Guy Perdhe, stödjande medlem.
Guy Perdhe presenterade sig kortfattat.
b)

Rösträknare och justerare.

Anette Rosing och Karin Hägg valdes till rösträknare och justerare av
dagens protokoll.
§ 5.

Nya medlemmar

Anita Örum förklarade att Conny jacobsson, Elisabeth Ståhl och AnnLouise Fransson tillkommit som röstberättigade medlemmar samt
Rosmarie Johansson, Elisabeth Agberg, Ulla-Karin Lagerqvist, Guy
Perdhe och Ragnar Olsson, Gällivare som stödjande.
§ 6.

Nyheter från kongressen i Sundsvall

Ann-louise Rolness, Mona-Britt Broberg och Ann Jansson
Rapporterade från kongressen bl a om förändringar i riksstyrelsen, som
fått en ny ordförande, Amanda Lindberg.
Mona-Britt Broberginformerade:
att distriktets förslag om antalet representanter vid kongressen gått
igenom. " Om vi är mer än 75 medlemmar kan vi nu skicka 5ombud".
"Medlemsavgiften till riksförbundet bestäms vartannat år."
" Styrelsen fick i uppdrag att utreda ytterligare markering av den vita
käppen".
"Styrelsen ska jobbavidare med att skapa en sektion för seniorer och en
för dövblinda med ytterligare funktionshinder".
§ 7.
a)

Information
Från styrelsen

Anita Örum informerade om styrelsearbetet och förklarade bl a att
styrelsen haft ett sammanträde på Almåsa Konferens föregående helg.
Sten-Owe Bjelvestad förklarade att föreningen resultat var bra. Det finns
för närvarande ett överskott på 361 tusen kronor. I år kommer

deltagaravgiften till höstmötet att subventioneras. För dubbelrum blir
avgiften 500 kr och för enkelrum 700 kr.
Mona-Britt Broberg förklarade att det är riksförbundet som arrangerar
höstträffen i Haninge. Inbetalningskorten från riksförbundet ska skickas
till distriktet.
Mona-Britt Broberg "Studier i föreningskunskap för nybörjare" ska vi
försöka få igång under mitten av hösten. Det blir tre timmar, tre gånger,
varannan vecka.
Mona-Britt Broberg efterlyste förslag till verksamhet för kommande år.
Ann Jansson förklarade att det nu finns en direktkanal för frågor från
medlemmarna till styrelsen via e-post med adressen
fsdb.stockholmgotland@fsdb.org.
Mali Drapza förklarade att mailadressen kommer att spridas i
"programbladet".
Sven-Erik Kronfjäll lyfte fram den klassiska musikens värde och föreslog
en grupp som kan lyssna på musik tillsammans. Han föreslog vidare en
en studiegrupp i enklare psykologi.
Ann-louise Rolness förklarade att hon noterat Kronfjälls förslag. Hon
efterlyste fler förslag till programgruppen.
Pontus Degsell föreslog att information läggs ut på "Facebook" med
syntolkade bilder.
Göran Rydberg föreslog julbord för medlemmar med övernattning på
Almåsa.
Pontus Degsell höll med om förslaget om julbord men utan
övernattning.
b)
Intressepolitiska gruppen
Ann Jansson förklarade att intressepolitiska gruppen har en lång lista
med ämnen. Hon informerade att Hälso- och Sjukvårdsnämnden beslutat
att skjuta till medel för tolkverksamheten.
Vidare förklarade Ann Jansson att Ella Bolin, som har hand om
äldrefrågor och hjälpmedel inom landstinget, kommer att besöka

distriktet den 14 oktober klockan 17.00 – 20.00 för att följa upp distriktets
skrivelse.
Ann-louise Rolness uppmanade medlemmarna att komma till mötet.
c)

Lokalgruppen

Sten-Owe Bjelvestad meddelade att styrelsen planerar att överta
ytterligare ett litet rum på 4 trappor på Gotlandsgatan. Rummet kan
användas som förråd. Han nämnde vidare att styrelsen undersöker
möjligheterna till en ombyggnad nästa år.
Jerry Jonsson föreslog att mötet fattar beslut om att kvarstanna i
lokalerna på Gotlandsgatan.
Frågan om lokalernas kostnader och användbarhet diskuterades.
Konstaterades att hyran för de nuvarande lokalerna är lägre än som kan
erhållas på annat håll.
Bestämdes att lokalgruppen ska arbeta med frågan om den framtida
inriktningen.
d)

Kulturgruppen

Ann Jansson förklarade bakgrunden till skapandet av en kulturgrupp.
Hon Efterfrågade intresserade ledamöter till den kulturgrupp som
styrelsen inrättat vid sitt senaste möte på Almåsa. I gruppen finns för
närvarande Mia Netterdag
Rolf Eriksson anmälde sitt intresse.
Rolf Eriksson berättade om sina kontakter med Mullsjö folkhögskola och
utställningen "kännbart" som är taktil.
e)

Jubileumsgruppen

Mali Drapza invaldes i gruppen.
f)

Tolkrådet

Göran Rydberg uppmanade styrelsen att tala med tolkrådet. Han
berättade om en resa till Ryssland där tolken fick betala kostnaderna för
visum.
Mona-Britt föreslog att Görans fråga överlämnas till riksförbundet,
eftersom resan arrangerades av dem.
BESLUT
Enligt Mona-Britt Brobergs förslag
Mona-Britt Broberg fick i uppdrag att informera göran Rydberg.
Ann Jansson föreslog att frågan om tolkar vid resor tas upp.
§ 8.

Programbladet

Anita Örum lyfte frågan om programbladet kan framställas på kansliet för
att minska kostnaderna.
Mona-Britt Broberg menade att programmet kommer i flera exemplar till
samma familjer. Vidare efterfrågade hon idéer om programmet.
Jerry Jonsson förklarade att programbladet fungerar bra datormässigt.
Karin Hägg efterfrågade programmet på Daisy.
Mona-Britt Broberg förklarade att styrelsen undersöker möjligheterna att
få ut programmet på Daisy.
§9.

Information om kansliöversynen

Anita Örum presenterade ett inriktningsförslag för kansliet. Hon pekade
särskilt på behovet av en ombudsman. Och administrativ resurs för
styrelsen. Anita Örum menade också att det behövdes någon som tog
hand om medlemmarna. Hon förklarade att styrelsen kommer att arbeta
vidare och ha överläggningar med facket, samt att mer information
kommer vid nästa medlemsmöte.
Mona-Britt Broberg höll med Anita Örum och önskade mer stöd från
medlemmarna.
§ 10.

Övriga ärenden

Mona-Britt Broberg informerade om SRF-distriktets rättighetsgrupp , som
har informationsmöte den 24 september.
§ 11

Avslutning

Anita Örum tackade de närvarande för visat intresse och avslutade
mötet.
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