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Närvarande :
Crister Sterning ordförande
Kurt-Åke Lindhe
Anki Saedén
Bingo Olsson
Ulla-Britt Persson
Anita Lundberg
Et närvarande:
Ing-Britt Henningsson som meddelat förhinder.
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Ordförande hälsade dom närvarande välkomna
Ordförande konstaterade att mötet var beslutsmässigt
Föregående styrelseprotokoll godkändes utan erinringar och lades till handlingarna.
Dagordningen godkändes.
Deltagarna gavs tillfälle att dela med sig av händelser sedan föregående styrelsemöte.
Bingo meddelade bestående brister vid kontakt med vårdcentralen.
Kurt-Åke lämnade uppgifter om att man undersöker ifall Räfsan skull kunna förvandlas till
ett seniorernas hus i Glemmingebro.
Anki förklarade att arbetet med Frizoner pågår
Anita gav en lägesrapport för Seniorernas hus Göken
Crister meddelade att SPF inlett ett arbete med att ta fram ett reglemente till ett eventuellt
KPR . Crister lämnade även uppgifter om sitt deltagande vid regionens möte.
Ing-Britt Henningsson hade via skriftlig rapport redovisat en kassabehållning på 46.222
kronor . Förutom arvodesposten så är inga större utgifter i sikte.
Mötesdeltagarna förklarade sig nöjda med upplägg och resultat vid samverkansmöte 20
September.
Det gavs inga synpunkter på YPRs representation vid samverkansmöten.
Bedömde mötet att rådsmedlemmarna ofta saknade engagemang vid rådsmöten. Och att man
kunde misstänka att rådets ambitioner att tillvarata äldrefrågor inte tillräckligt
kommunicerades ut i dom lokala föreningarna.
Inför nästa samverkansmöte med SAM/MYN förklarade Crister att han inte hade någon
synpunkter på den info som lämnats om Ljuskällan resp. Trädgårdsstaden . Dock kvarstod
en del obesvarade frågor. Bingo lyfte frågan om att anmärkningar gjorda vid tidigare byggen
inte blivit åtgärdade. Crister åtog sig att i detta ärende tillskriva förvaltningskoordinatorn.
Beslutade mötet att göra ett studiebesök på Seniorernas Hus i Löderup. Deltar gör Crister,
Bingo, Ulla-Britt och Kurt-Åke
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Inför rådsmötet den 9 November bestämdes att huvudteman skulle vara:
Att få ta del av representant från hemtjänstpersonalen och informeras om arbetsvillkor och
upplevelser i det dagliga utförandet av uppgifterna.
Att ta upp en diskussion om äldreombudsman/seniorrådgivare.
Crister kunde meddela att han inte upplevde något gensvar vid sitt erbjudande om
information till rådsmedlemmarna mellan rådsmöten.
Bordlades frågan om kommunikationen mellan YPR och lokala föreningar.
Frågan om ett kommunalt pensionärsråd kommer att lyftas upp och behandlas. Bl.a om det
tagna beslutat skall bestå eller om det framkommit nya uppgifter som föranleder att man
skall ompröva det.
Beslutades att bjuda in valberedningen till nästa styrelsemöte den 2 November.
Ingen begärde ordet under punkten övriga frågor
Fastställdes att nästa styrelsemöte skall hållas enligt planen den 2 November.
Ordförande Crister Sterning tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
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Kurt-Åke Lindhe sekreterare
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