Protokoll #5 fört vid STYRELSEMÖTE med YPR 2018-08-08 kl. 10.00 i Korsvirket
Närvarande: Knut Sigander, Bingo Olsson, Anki Saedén, Ulla-Britt Persson, Anita Lundberg och Åsa Ehrlin.
Frånvarande: Ing-Britt Henningsson
1.
2.
Knut Sigander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat och beslutmässigt.
2.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3.

Protokoll från styrelsemöte den 2018-06-19 gicks igenom, skrevs under och lades till handlingarna.

4.

Ekonomin: Knut informerade om att det f.n. finns ca 7000 kr på kontot idag. Bidraget från kommunen
på 35.000 kr har ännu inte betalats ut, men beräknas finnas på kontot i slutet av augusti.

5.

Politikerutfrågningen 13/8: Arbetsgruppen inför politikerutfrågningen hade möte den 7 augusti med
Petter Birgersson och man gick igenom de frågor som tagits fram. Ett besök i gamla Rådhuset gjordes
också för att se på lokalerna. Tidsschema för mötet bifogas detta protokoll samt frågor. För att det
hela ska fungera vid insläpp m.m. bestämdes följande:
Ing-Britt får till uppgift att visa besökarna till vattentanken och uppmana dem att ta med sig en mugg
med vatten in i lokalen, då det kan bli varmt. Muggarna anskaffas av Ulla-Britt.
Anita och Ulla-Britt ser till så att insläppet fungerar från 13.30. De ser också till att ledsaga de
besökare som behöver använda sig av hissen på baksidan av rådhuset.
Anki ordnar ca 80-100 ex av dagordningen för mötet att delas ut till besökarna.
Åsa sitter med i presidiet som sekreterare för mötet.
Ulla-Britt åtog sig att se till att utöver varje politiker även presidiet har namnskyltar, dvs. Petter
Birgersson, Knut Sigander, Anki Saedén , Åsa Ehrlin samt politikerna:
Kent Mårtensson, S
Kristina Bendz, M
Göran Göransson, KD
Eva Bramsvik Håkansson, V
Vicki Sandell, V
Jan-Åke Isacksson, SD
Henrik von Görtz, MP
Karin Olsson Lindström, L

6.

Nästa rådsmöte den 21/8: Mötet kommer att hållas på Äldreboendet Solbacken i Stora Herrestad.
Knut skickar underlag till Åsa som ser till att kallelse går ut till rådets ledamöter. Då Åsa inte kan
närvara vid mötet bestämdes att Ulla-Britt blir sekreterare för mötet med hjälp av Anita. Protokollet
från förra rådsmötet den 22 maj lämnar Åsa till Knut, så att det kan undertecknas och läggas till
handlingarna vid detta rådsmöte.
Frågor som är aktuella att ta upp vid rådsmötet är:
”Digitaliseringen” inom kommunen samt ”det kontantlösa samhället”.

7.
8.

Övriga frågor: Då inga andra frågor fanns att diskutera avslutades mötet.
Kommande möten under 2018:

21 augusti
25 september
23 oktober
6 november

Rådsmöte – Solbackens Äldreboende, Stora Herrestad
Styrelsemöte i Korsvirket kl. 10.00
Styrelsemöte i Korsvirket kl. 10.00
Rådsmöte – Inbjuden Ann-Charlotta Lundgren, seniorrådgivare Hbg

Vid protokollet:

Åsa Ehrlin

Justeras:

Knut Sigander

