Protokoll
Årsmöte Föreningen Omsorgsjul- Hemlösa
2018-02-28
Vilbergen Bowling Norrköping
1.

Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Pär Linderoth hälsade 15 närvarande
medlemmar välkomna till årsmötet och förklarade detsamma för öppnat
kl 18.00.
Mötet ajournerades under 70 minuter för att Socialdirektör Yvonne
Thilander informerade om Socialtjänstens verksamhet med koppling till
föreningens verksamhet. Betoningen blev därför boendesituationen och
behandling av missbruk. När det gäller boende så är det kärvt för svaga
grupper. Tillgång till billigare bostäder är liten. Socialtjänsten har också
haft svårt med tillfälliga boenden då de flesta vandrarhem haft andra
målgrupper en period. När det gäller akutboende så har vissa
förändringar på Gränden förbättrat situationen. Gruppen Hemlösa har
enligt senaste undersökningen ökat och det är många av dessa som är
drogfria. Det har också ökat i yngre åldrar. Mörkertalet är stort då
undersökningen visar av socialtjänsten kända hemlösa och inte de som
bor kvar hemma eller inte är kända. När det gäller Öppet hemlösa – dvs
de som är vad man kallar uteliggare så är det antalet sannolikt 0 och om
någon är det så är det självvalt då socialtjänsten försöker hitta
lösningar. Mörkertal även här och främst bland EU-migranter.
När det gäller behandling av missbrukare så strävar man efter att i
största möjliga utsträckning anordna öppen behandling på hemmaplan
där man ju ändå måste fungera i miljön. Man har också haft öppen
behandling utan formella biståndsbeslut för att fånga upp de ”som
kanske inte vill registrera sig”. Detta har kritiserats och är föremål för
prövning i domstol.
Insatser från andra aktörer är viktiga och här nämnde Yvonne Thilander
RIA som en viktig aktör.
Många frågorställdes och besvarades. Uppskattades att föreningen
gästades av Socialdirektören som avtackades med blommor.
Innan det formella årsmötet så intog mötesdeltagarna smörgåstårta och
kaffe. Årsmötet fortsatte kl 19.10.
2.

Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelse har varit anslagen på hemsidan och gått ut per brev till samtliga
medlemmar. Årsmötet fann sig behörigt vara sammankallad.

3.

Val av ordförande för mötet

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes föreningens
ordförande Pär Linderoth.
4.

Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Barbro Molund.
5.

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Hervor Wallentin och
Göran Karlsson.
6.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse har varit publicerad på hemsidan och
delades ut vid årsmötet. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades
till handlingarna.
7.

Styrelsens ekonomiska redovisning

Kassören Ulla-Britt Cederberg redogjorde för resultat och balansräkning.
Redovisningen godkändes.
8.

Revisionsberättelse

Revisorn May Nilsson läste upp revisionsberättelsen som godkändes.
Revisorerna föreslog fastställande av resultat och balansräkningen samt
att föreningens underskott överföres till ny räkning. Revisorerna
föreslog också att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Revisionsberättelsen godkändes.
9.

Fastställande av resultat och balansräkning samt
beslut om över- respektive underskott i föreningen
verksamhet

Beslutades att fastställa resultat och balansräkningar samt att
föreningens underskott balanseras i ny räkning.
10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det
verksamhetsår som redovisningen omfattar

I enlighet med revisorernas förslag och förslag vid årsmötet beslutades
att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017. Noteras till protokollet att beslutet var enhälligt.

11.

Fråga om antal ordinarie ledamöter i styrelsen minst 3 och max 5, ordförande inräknad

Beslutades att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter inklusive ordförande.
12.

Fråga om antalet suppleanter i styrelsen – minst 1
och max 3

Beslutades att antalet suppleanter skall vara 3 personer.
13.

Val för 1 år av ordförande för föreningen.

Till föreningens ordförande för 1 år nyvaldes Fredrik Weflö.
Pär Linderoth hade avsagt sig omval.
14.

Beroende av beslut enligt pkt 11 val av 1 - 2
ledamöter för två år – väljes jämna år.

Enligt beslut pkt 11 valdes 2 ledamöter:
Valberedningen föreslog omval av Kerstin Nordenberg och Ulla-Britt
Cederberg. Beslutades att de båda väljs för 2 år.
15.

Beroende av beslut enligt pkt 12 av 1 – 3
suppleanter för en tid av 1 år

Enligt beslut under pkt 12 väljs 3 suppleanter:
Valberedningen föreslog omval av Helene Johansson, Per-Åke Hydén och
Carin Stenström. Beslutades enligt förslaget.
16.

Eventuella fyllnadsval till styrelsen.

17.

Val av 1 revisor för ett år och 1 revisorsersättare
för ett år. Föreningen anlitar dessutom en
auktoriserad revisor för granskning av föreningens
verksamhet.

Ej aktuellt

Till föreningsvald revisor omvaldes Gunnar Klasson med May Nilsson
som ersättare.
18.

Val av valberedning för tiden intill nästa ordinarie
årsmöte. Minst två medlemmar varav en utses till
sammankallande.

Omval av Åke Bjerselius och omval av Hervor Wallentin till valberedning.
Åke sammankallande.
Noteras att samtliga val enligt punkterna 13 – 18 var enhälliga.

