Protokoll #7 fört vid STYRELSEMÖTE med YPR 2018-10-23 kl. 10.00 i Korsvirket
Närvarande:

Knut Sigander, Bingo Olsson, Anki Saedén, Ulla-Britt Persson, Anita Lundberg,
Ing-Britt Henningsson och Åsa Ehrlin.

1.

Knut Sigander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat och beslutmässigt.

2.

Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av: Busslinjer i Ystad, Boendekonferens i Eslöv
samt Städning av Korsvirket.

3.

Protokoll från styrelsemöte den 2018-09-26 gicks igenom, skrevs under och lades till handlingarna.

4.

Ekonomin: Ing-Britt har nu samlat in alla uppgifter från Rådsmedlemmarna för att kunna göra
utbetalning av arvoden för 2018 innan årets slut inklusive kontrolluppgift till Skatteverket.
För redovisningen är det viktigt att det står ”Kostnader för YPR” när det gäller utgifter för
mötesverksamheten, t.ex. kost, lokalhyra, kontorsmateriel m.m. ”Ersättning YPR” anges när det gäller
ersättningar som det ska lämnas kontrolluppgift till Skatteverket, dvs skattepliktiga arvoden.
Bilersättning anges med ”Bilersättning YPR” och är ej skattepliktigt.
I kassan per 30/9 2018 finns 34.999 kr 22 öre. Tack vare att ekonomin är så bra föreslår Knut att
styrelsen gör ett studiebesök vid det kooperativa boendet i Hammenhög när det är lämpligt.

5.

Samverkansgruppens möte med Samhällsbyggnadsnämnden 10/10: Bingo och Ulla-Britt deltog i
detta möte och Bingo redogjorde för de frågor som diskuterats på mötet, se bifogat protokoll från
Ystad Kommun. Rapporten kommer att delges rådsledamöterna på Rådsmötet den 6/11. Åsa påtalade
åter problemen med att ta sig in i Lancasterskolan, bl.a. så går den ena halvan av den tvådelade
ytterdörren inte att öppna och dörröppningen är så trång att man får gå på sidan in om man har något
att bära med sig. Nästa möte med Samhällsbyggnadsnämnden blir den 12/3 2019 kl. 10.00.

6.

KPR: Frågan läggs tills vidare på is på grund av det politiska läget i kommunen. Förra veckan skulle det
bli en alliansstyrd kommun, men idag rapporterat YA att C har brutit avtalet med alliansen och vill nu
fortsätta sitt samarbete med S.

7.

Rådsmöte 6/11: Det mesta är redan bestämt, men Anki hämtar upp vår gäst Ann-Charlotta Lundgren
vid Svarte station kl. 09:20 alt. 09:50. Efter hennes genomgång och fika skjutsar Anki henne tillbaks till
stationen till ett tåg som passar i tid, t.ex. 11:35 som går direkt till Hbg. Nästa tåg avgår 12:05, men
kräver byte i Malmö. Ann-Charlotta Lundgren avtackas med en ”Anki’s Special”, dvs. Choklad. Uppge
Ankis telefonnummer till Ann-Charlotta för säkerhets skull.

8.

Årsmöte 2019: Kommer att äga rum den 5/3 2019 på Väderleken i Ystad. Inför årsmötet måste
samtliga tre medlemsorganisationer ha utsett sina Rådsmedlemmar och meddelat valberedningen.
Valberedningen bör också kallas till nästa styrelsemöte. Kallelse till Årsmötet ska innehålla uppgift om
vilken buss man kan ta sig till Väderleken med. Skånetrafikens reseplanerare innehåller f.n. endast
restider fram till nästa tidtabellsändring, som är den 8/12.
Anki kontaktar Niklas Ljungström, f.n. medlem i trafikutskottet i Region Skåne för att efterhöra om han
kan gästa årsmötet. Om inte det är möjligt ska styrelsen ha ett möte med honom före årsmötet.

9.

Övriga frågor:
Busstrafiken i Ystad: Under denna punkt diskuterades den föreslagna (beslutade?) ändringen av
busslinjerna i Ystad. Åsa fick i uppdrag att kontakta Emma Holgersson, som är kommunens
trafikplanerare, för att få till stånd ett möte med henne där vi kan få klarlagt vad som gäller och om vi
har någon möjlighet att påverka förslaget/beslutet. Som förslaget ser ut nu, så försvinner linje 3 helt
från västra delen av staden och därmed kommer hela Edvinshemsområdet (Erik Dahlbergsgatan) att bli
busslöst och man hänvisas till linje 1.
Boendekonferens i Eslöv: Anita redogjorde för boendekonferensen i Eslöv som hon deltog i.
Deltagarna har utlovats en skriftlig rapport från konferensen och så snart hon har fått den, kommer
den att mailas ut till styrelsen. Knut föreslår att en motsvarande konferens anordnas i Ystad till våren,
där man sätter frågorna om Framtidens boende för äldre i fokus. Konferensen anordnas av
SPF/PRO/SKPF samt Vuxenskolan i samarbete med kommunen.
Städning av Korsvirket: Enligt Bingo så har YPR städansvaret för lokalen 1/10–31/12 2018 och han
städade förra måndagen. Samtliga ledamöter enades om att vi omgående ska säga upp lokalen och i
stället alternera mellan SPF/PRO/SKPF:s egna lokaler, för att slippa betala hyra och stå för städningen.
Anki kollar upp vilka villkor som gäller för uppsägningen.
Beslutades att tisdagen den 4/12 ska ägnas åt städning och arkivgenomgång för att sedan avsluta
YPR:s användning av Korsvirket som möteslokal. Fram till dess får vi uppfylla vår del av avtalet om
städning av lokalen.

Hittills beslutade möten 2018/2019 att lägga på minnet:
6 november
19 november
4 december
5 mars
12 mars

10.

Rådsmöte – Inbjuden Ann-Charlotta Lundgren, seniorrådgivare Hbg
Samverkansgruppens möte med Socialnämnden
Städ- och röjardag i Korsvirket. Återkommer med klockslag.
Årsmöte på Väderleken
Samverkansgruppens möte med Samhällsbyggnadsnämnden

Då inga andra frågor fanns att diskutera avslutades mötet.

Vid protokollet:

Åsa Ehrlin
Justeras:

Knut Sigander

