Protokoll fört vid styrelsemöte med Ystads Pensionärsråd (YPR) den 11 april 2017.
Närvarande: Knut Sigander, Åsa Ehrlin, Bingo Olsson, Anki Saedén, Ulla-Britt Persson, Anita Lundberg
och Ing-Britt Henningsson. Särskilt inbjuden Kerstin Olsson (hemsidan).

1.

Knut Sigander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat samt beslutsmässigt.

2.

Den förslagna dagordningen godkändes.

3.

De båda årsmötesprotokollen från 2017-03-21 överlämnades till Ing-Britt Henningsson f.v.b.
till Gullbritt Adolfsson och Bo Strid för underskrift i egenskap av valda justeringsmän.
Därefter lämnas protokollen till Crister Sterning för underskrift och därefter i retur till Åsa
Ehrlin för arkivering. I samband med kallelse till nästa Rådsmöte den 23 maj ska
årsmötesprotokollet med adresslista tillställas samtliga rådsledamöter.

4.

Ekonomi: Ing-Britt Henningsson redovisade det aktuella beloppet på bankkontot – 12 195 kr.
Ansökan om kommunbidrag har skickats in men ska kompletteras med fler uppgifter, vilket
Åsa Ehrlin fick i uppdrag att ombesörja och lämna in till Jenny Blom på Socialkontoret vid
Österportstorg. I samband med denna punkt beslutades också att Verksamhetsberättelsen
uppdateras och skickas ut till samtliga styrelseledamöter. Uppdateringen består i att Bente
Zehlers och Anders Ranstams förord samt deras skrivelse 2016-1206 tas bort. Därefter kan
denna verksamhetsberättelse också medfölja i de kompletterande handlingar som Jenny
Blom efterfrågat.

5.

Kerstin Olsson visade sitt förslag till YPR:s nya hemsida. Efter diskussion om upplägget av
hemsidan enades styrelsen om att följande uppgifter i första hand ska finnas tillgängliga på
hemsidan:
Stadgar, protokoll (årsmöte, styrelse, noteringar från möte med kommunrepresentanter),
länkar till samtliga föreningar som ingår i YPR, kontaktpersoner i styrelsen med namn,
funktion och e-postadress, namn på samtliga Rådsledamöter samt vilket förbund de tillhör.
Alla dessa uppgifter kommer Åsa Ehrlin att sammanställa och skicka till Kerstin Olsson.
För att YPR ska kunna stå som ägare till den nya hemsidan krävs ett organisationsnummer.
Knut Sigander kommer att skicka in ansökan om detta så snart han erhållit alla handlingar
som krävs för ansökan hos Skatteverket. Åsa Ehrlin hjälper till med detta. Mötet enades om
att den nya hemsidan ska ligga i domänen ypr.nu och att mailadressen blir: info@ypr.nu.

6.

Då det blivit ett fel i dateringen för årets styrelsemöten är nedanstående datum de korrekta:
11/4 (Korsvirket), 9/5, 8/8, 12/9, 10/10 och 14/11. Plats bestäms från gång till annan.

7.

Mötet diskuterade hur vi ska gå vidare med motionen om färdtjänst och efter olika inlägg i
diskussionen enades mötet om följande:
Vid samverkansmötet den 4 maj ska följande 3 ärenden tas upp:
1) Färdtjänst i Skånetrafikens regi:





När är avtalet tecknat och hur länge gäller det?
Vad är orsaken till att Skånetrafiken fick ta över besluten om färdtjänst?
Vem äger frågan?
Hur fungerar det? (Dåligt). Hur hanterar man integriteten och sekretessen?

Anki Saedén kontaktar motionären Hans-Erik Nilsson för att höra hans upplevelser som
föranledde motionen. Bingo Olsson tar kontakt med Jenny Blom om att frågan kommer att
tas upp vid mötet den 4 maj. Såväl motionär som Inga Dagberg inbjuds att delta i mötet.
2) Äldrelots
YPR ska driva på i denna fråga, som snart är 8 år gammal sedan den först väcktes men efter
det har ingenting hänt från kommunens sida. Då det är valår nästa år är det viktigt att lyfta
denna fråga igen för att uppnå ett positivt resultat.
3) Internet på alla boendeformer
YPR ska också verka för att samtliga boendeformer inom kommunen får tillgång till wifi, så
att de boende kan hålla kontakt med sina närstående via mail, Skype och andra sociala
medier.
8.

Knut Sigander informerade om att han fått till stånd ett möte med kommundirektören Jonas
Rosenkvist den 26 april kl. 15.00. Mötets huvuduppgift är att fastställa formerna för framtida
samarbete med de olika förvaltningarna, främst Socialtjänsten och
Samhällsbyggnadskontoret. Vid detta möte deltar 1 representant från respektive förbund
inom YPR (SPF, PRO och SKPF), d.v.s. Knut Sigander, Anki Saedén och Ing-Britt Henningsson (i
stället för Bingo Olsson som inte kan närvara då han är bortrest). Inför mötet träffas gruppen
hos Anki Saedén i Per Helsas Gård kl. 14.00 samma dag.

9.

Vid planering av studiedagar ska YPR besöka olika äldreboende inom kommunen och på
förslag bestämdes att först besöka Vigavägen (och avsluta där med lunch) och sedan vidare
till Solbacken (eftermiddagskaffe??). Vid besöken deltar samtliga Rådsledamöter.

10.

Vid nästa styrelsemöte den 9 maj bestäms slutgiltigt plats och klockslag för Rådsmötet den
23 maj.

11.

Då inga andra frågor fanns att diskutera, avslutades mötet.

Vid protokollet:

Åsa Ehrlin
Åsa Ehrlin, sekr.

Justeras:

Knut Sigander, ordf.

