FSDB Stockholm och Gotlands län
Protokoll fört vid medlemsmöte 19 februari 2015
Tid kl: 17.00 - 20.15
Plats. SRF Gotlandsgatan 44, Ljunggrens rum
§1 Mötets öppnande
Ordförande Anita Örum hälsade alla välkomna.
§2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 15 röstberättigade och 2 stödjande
medlemmar.
§3 Fastställande av dagordning
Mona-Britt Broberg föreslår att punkten nr 7 Rapporter flyttas till
punkt 5.
Ann Jansson vill rapportera om information.
Beslut
Att punkt nr 7 Rapporter flyttas till punkt nr 5. Anns ärende tas upp
under punkten övrigt.
§4 Val av mötesfunktionärer
a.sekreterare
Beslut att välja Mona-Britt och Ann-Louise Rolness.
I fortsättningen ska Styrelsen förbereda och utse sekreterare till
kommande medlemsmöten.
b. rösträknare och justerare
Beslut

Att välja Anette Rosing som justerare och Rolf Eriksson som
rösträknare.
§5 Rapporter
a. Styrelsen
Anita informerade att FSDB Stockholm och Gotlands län är
arbetsgivare från
den 1 januari 2015. Tidigare var det riks FSDB. Vidare är
ordföranden arbetsledare
framtill den 28 mars. En kansli översyn pågår. Värdeskåp för
förvaring av viktigt
material och en slinga är inköpt och finns på kansliet.
Mona-Britt undrar varför föreningen åter är arbetsgivare. Pontus
Degsell, ordförande för riks FSDB, berättade att föreningen får
bidrag från bl a Stockholms stad. Det var mera praktiskt att
lokalföreningen hade ansvaret.
b. lokalgruppen
I arbetsgruppen för lokalfrågor ingår Ann-Louise, Sten-Owe
Bjelvestad, Peter Falkegård och Pontus.
Sten-Owe informerar att gruppen har träffat den 14 januari Anita
Dath på dövblindteamet och representanter från Stockhom stad. Det
är svårt med lokal i innerstan till rimliga priser.
Arbetsgruppen träffades den 11 februari och diskuterade lokalerna
på plan 4 där kansliet finns.
Ann-Louise blev positivt överraskad över lokalerna på plan 4. Man
kan se över möjligheterna att ha cafe verksamhet, studiecirklar. Det
ges mera möjlighet att bedriva dagverksamhet/ studiecirklar på plan
4 om vi får ytterligare ett rum.
Nytt möte blir den 6 mars.
c. Aktivitetsgruppen
I gruppen ingår från styrelsen Anita, Rolf och Ann samt personalen
Marie Granat och Mona Edhager. Gruppen planerar verksamhet.

§6 Tillsättande av arbetsgrupper
a. intressepolitisk grupp
Ann informerar om syftet med gruppen. Där är det tänkt man tar upp
olika frågor som rör personer med dövblindhet. En ledamot från
styrelsen ska ingå.
Följande medlemmar har anmält intresse:
Rolf, Peter och Gurli Wåglund
b. medlemsgruppen som tillför idéer till aktivitetsgruppen
Följande medlemmar har anmält intresse:
Karin Hägg, Anette och Mali Drapsa samt Ann-Louise.
c. festkommitté
ingår i medlemsgruppen.
d. grupp för 30-års jubileum 2016
Pontus och Emil Bejersten.
§7 Friskvård
a.vattengymnastik
Ann undrar om intresse finns för vattengymnastik. Ann-Louise anser
att aavgiften inte ska vara för hög.
Breath walk, yogapromenad, kommer igång när vädret blir varmare.
Beslut
Att styrelsen går vidare med förfrågan.
§8 Reflexväst
Ann undrar om det finns intresse för reflexväst med text om
”syn/hörselskadad” och ”ledsagare”. Västarna kan fungera bra som
info i folkrika sammanhang.
Karin önskar en fritidsjacka.

Beslut
Att styrelsen undersöker möjligheterna.
§9 Övrigt
Ann berättar att styrelsen ska förbättra informationen, t ex via
Facebook. Där kan man hämta olika information som t ex
möteshandlingar.
Pontus och Ann-Louise betonade att alla inte har den möjligheten och
att informationen skall finnas på nyhetsbrev eller på det sätt som
medlemmarna önskar
Karin säger att hon inte haft dator på länge och att informationen på
annat sätt skickas ut alldeles för sent.
Sten-owe påpekar att föreningen har ca 70 medlemmar. Till
aktiviteterna kommer nästan samma medlemmar.
Mona-Britt undrar vilka stadgar som är aktuella.
Jerry Jonsson förklarar de senaste antagna är från 2013.
Beslut
Att styrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer med uppgift om
utskick av material till medlemmarna.
Mona-Britt efterfrågade på medlemsmötet i november förra året var
styrelseprotokollen finns. Protokollen ska vara tillgänglig för
medlemmarna anser hon.
§10 Nästa medlemsmöte
Årsmöte äger rum lördagen den 28 mars 2015 på Dövas hus.
§11 Mötets avslutning
Ordföranden Anita avslutade mötet och tackade de som var
närvarande.
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