Protokoll
Styrelsemöte 2021-06-08
Plats Lancasterskolan
Närvarande:
Crister Sterning
Ordf.
Kurt-Åke Lindhe
Sekr.
Ulla Britt Persson
Bingo Olsson
Anita Lundberg
Anki Saedén
Frånvarande: Ing-Britt Henningsson
1.
2.
3.
4.

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna
Ordförande förklarade mötet beslutsmässigt
Sekreteraren gjorde protokollet från föregående styrelsemöte tillgängligt
Ledamöterna vittnade om och framförde sina personliga erfarenheter för tiden från
föregående möte.
5. Orförande kunde meddela att ekonomin var god, men att det kommunala bidraget ännu inte
reglerats
6. Ordförande delade med sig av senaste mötet med Soc. Rådet representerades av C Sterning,
Ulla Britt P och Bingo. Det framkom
Att kommunens dietist redogjorde för nuvarande och kommande riktlinjer. Ulla Britt P ,
Anita L och Bingo följer upp.
Att kommunens information av boendefrågor var undermålig
Att Skånetrafiken har tappat 50% av sina intäkter som en följd av pandomin.
Att Kommunens underlag visar hur omfattande och brett som begreppet ”Våld i nära
relationer” är. Från Ystad har det inkommit 23 anmälningar. Dom hanteras av 1 ½ tjänst
Anki S och Crister S bevakar verksamheten.
7. Ordf . Redogjorde för mötet 2 Juni med nytillkomna ledamöter i rådet. 10 stycken hade
hörsammat kallelsen.
8. 2 remisser föreligger för besvarande. 1. Mat och måltider. 2 Landsbygdsstrategi.
9. Konstaterades att det brister i kommunikationen av boendefrågor. Antingen uteblir den helt
eller så når den rådet så sent att det omöjliggör en påverkan av beslut.
10. Mötet konstaterade att det finns frågetecken kring kommunens beslut att tillhandahålla
parkeringsplatser till sina anställda
11. Ordf. presenterade dagordning och praktisk planering inför rådsmötet 15 Juni. Det beslöts
att föredragshållare skall belönas med en blomsterkvast Anki S åtgärdar Gäller också för
inköp av förtäring. Anita L och Ulla Britt P ansvarar för spritdusch i entrén. Kurt-Åke L
kontaktar kommunen och förbereder lokalen.
12. Hösten rådsmöte fastställdes till den 31 Augusti och 9 November. Kommande årsmöte
bestämdes till 29 Mars 2022 kl 13.30. Lokal: Första alternativ Seniorerna hus. Alternativ 2
Gamla rådhuset.
13. Ordf. framförde behovet av att skapa ett arbetsutskott. Mötet enades om att Crister S och
Kurt-Åke L leder arbetet och formar arbetsutskott allt efter uppkommit behov.

14. Uppföljningen av arbetsplan lades till handlingarna
15. Ordf. gjorde ledamöterna uppmärksamma på att höstens första rådsmöte flyttats till 31
Augusti
16. Inga övriga frågor framställdes
17. Nästa styrelsemöte bestämdes till 10 Augusti
18. Då inga fler frågor förelåg till behandling avslutade ordförande mötet med att tacka
ledamöterna för uppmärksamhet och deltagande

….......................................
kurt-Åke Lindhe sekreterare

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

