Protokoll
Styrelsemöte 2021-05-11
Plats Lancasterskolan
Närvarande:
Crister Sterning ordf.
Kurt-Åke Lindhe sekr.
Ulla Britt Persson
Bingo Olsson
Anki Saedén
Anita Lundberg
Ing Britt Henningsson
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordförande hälsade dom närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat
Fastställdes att mötet hade beslutsbehörighet
Konstaterades att dom närvarande hade tagit del av protokoll från föregående styrelsemöte.
Efter justering där punkt 7 ströks så godkändes den uppgjorda dagordningen
Ledamöterna gav egna betraktelser och synpunkter på rådande covid/vaccinationsläge.
Kassören Ing Britt Henningsson redogjorde för det ekonomiska läget.
Kassabehållning 19403 kronor
Inga förväntade utgifter
Det kommunala bidraget för 2021 är inte reglerat
7. Struken
8. Ordf. redogjorde för mötet med samhällsbyggnadsnämden 2021-04-16
Bland synpunkter som framförts kan nämnas:
Vi vill ha en tidigare insyn av ärende i nämderna
Likaså information om status på pågående ärende.
Seniorernas hus. Avtal och ansvarsfördelning
Ljuskällan – köksfrågan
9. Ordf. informerade om att en remiss var avlämnad till beslutsfattare. Mötet tog del av
definationen ”Våld i nära relationer”
Mötet förklarade sig positivt till att medverka till att upprätta en handlingsplan
10. Ajournerades
11. Mötet lämnade synpunkter på den Landsbyggdstrategi som framtagits i samverkan mellan
Kommun och Byalagsråd. YPR skall genom sitt remissvar framföra sin synpnkter.
12. Ordf. förklarade att han avser att ha ett möte med nyinvalda delegater i pensionärsrådet
13. Konstaterades att man nödgas ställa in rådsmötet den 18 Maj Nästa rådsmöte är bestämt
att avhållas den 15 Juni.
14. Anki Saedén redogjorde för kommunens parkeringsstrategi

15. Beslutades inom vilka intresseområden som respektive rådsmedlem skall ansvara .
A Vid upprättande av program för Göken och Löderupsgården medverkar Bingo Olsson,
Ulla Britt Persson och Anita Lundberg
B
Våld i nära relationer handhas av Crister Sterning och Anki Saedén
C
Parkeringsfrågor K-Å Lindhe och Anki Saedén
D Landsbyggdsstrategi Crister Sterning och K-Å Lindhe
16.
Inför kommande möte med Socialnämnden förbereddes följande frågor.
A Aktuell kösituation till äldreboende
B Demografisk förändring och planering till densamme.
C Ägarfördelning och skötselansvar Seniorernas hus
D Fördelning och insatser av dom riktade stadsbidragen
E Vilka erfarenheter kan man dra utifrån dom förändringar som beslutades om
hjälpmedel.
F Lägesrapport Träffpunkten
G Möjligheterna för en särskild 75plus fil till vårdcentralen
17.
Inga inlägg lämnades .
18.
Beslutades om att rådet skall skapa utskott och utse medlemmar som representanter.
Se pnkten 15.
19. Beslutades om att invänta utvecklingen innan några nya datum kan fastställas inför
höstterminen.
20. Inga övriga frågor framfördes
21. Datum för nästa styrelsemöte bestämdes till 8 Juni.
22. Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse oc avslutade mötet.
Vid protokollet
…............................................
Kurt-Åke Lindhe Sekreterare

….......................................
Crister Sterning Ordförande

