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Ordförande hälsade dom närvarande välkomna
Beslutsbehörighet fastställdes
Föregående mötesprotokoll (2 nov. 2021) gjordes tillgängligt. Inga påpekande framfördes
Mötet godkände den föreslagna dagordningen
Ledamöterna gavs tillfälle att redovisa händelser av intresse som infallit sen förgående möte.
Här framkom det Att SKPF haft ett julbord. Anki fortsätter med sitt uppdrag i ämnet, våld i
nära relationer. Att seniorernas hus tillsammans med PRO föreningar företagit en resa till
Kosta Julmarknad. Ingelstorp glemmingePRO har arrangerat en julauktion. Dessutom har
arbetsutskottet deltagit med delegater i möte med Samhällsbyggnadsnämnden och och
Socialnämnden. Bingo framförde att kontaktmöjligheterna med vårdcentralen är bedrövliga.
Ing-Britt redogjorde för ekonomin som hon betraktades som god. Några obetalda skulder
utöver arvoden för 2021 fanns inte.
Crister gav en uttömmande redovisning över möten med Samhällsbyggnadsnämnden och
Socialnämnden. Det gavs en god lägesbeskrivning av den demografiska utvecklingen kontra
planerade byggnationer i kommunen. Från kommunens arbetsgrupp lämnades också en
beskrivning av arbetet inom ämnet våld i nära relationer. Vår fråga om fibertillgången på
äldreboende förblev obesvarad.
Deltagarna fick ta del av en lägesrapport för Ljuskällan samt information om kommunens
hörselvårdsarbete.
Under denna punkt lyfte Crister frågan om vår framtida organisation.
Tiderna fastställdes för möten i styrelse, arbetsutskottet och samverkansgrupper för den tid
som återstår fram till nästa årsmöte.
Det påpekades att det kan bli aktuellt med stadgeförändringar och dess konsekvenser i i
föreningen. Exempelvis har ett ställningstagande av YPR resp KPR sin betydelse.
Mötet enades om att i direkt anslutning till årsmötet bjuda in representanter från kommunen.
Mötesdeltagarna anmodades att delge lokalföreningar rådets agenda.
Mötet ansåg att dom frågor som borde ha hög prioritet var boendefrågor och Social omsorg.
Några övriga frågor anmäldes inte
Crister tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet
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