Protokoll
Årsmöte Föreningen Omsorgsjul- Hemlösa
2019-02-20
Vilbergen Bowling Norrköping
1.

Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Fredrik Wäflö hälsade 17 närvarande välkomna
till årsmötet och förklarade detsamma för öppnat.
Mötet ajournerades cirka 45 minuter för att inta smörgåstårta med dryck
och lyssna till diakonen Olena Johansson frän Söderledskyrkan.
Olena är ordförande för Hela Människa i Norrköping sedan ett par år
tillbaka. Initierat berättade hon om flytten av Second hand-butiken till
Järngatan, på Ingelstaområdet, och svårigheterna och möjligheterna för
den. Hon berättade också om Matbankens verksamhet där både RIA och
enskilda kan få del av butikernas överskott av mat med nära
utgångsdatum. Varje måndag åker man runt till ett antal affärer och
hämtar upp varor som det inte är något fel på men som på grund av
datummärkningen skulle ha slängts. Främst är det bröd och grönsaker.
Det är sedan några av kyrkans församlingar, med Klockargården som
centrum, som förmedlar matkassar vid behov till enskilda och det är
främst ”fattigpensionärer” och ensamstående med barn som söker sig
till utlämningen av matkassarna.
Olena uppehöll sig främst kring verksamheten vid RIA-center som ju
vänder sig främst till personer med psykiska och drogrelaterade
problem.
Hon berättade att det är en verksamhet som funnits i 90 år och återfinns
på många orter runt om i Sverige. I Norrköping har man t ex haft både
boende och tillnyktringsavdelning.
Avtalet man har med Norrköpings Kommun täcker kostnaderna för ett
par anställda. Man har också någon anställd med lönebidrag. I övrigt är
det överskottet från Secondhandbutiken och bidrag från kyrkan som går
till verksamheten. Besöksantalet vid RIA är cirka 60 per dag – ibland
bortåt 100. Man konstaterar att antalet yngre missbrukare ökar i antal.
Men det är också många ensamma utan drogproblem som söker sig till
RIA.
Olena berörde också den roll som Omsorgsjul har för verksamheten och
man är från Hela människan glad över det föreningen gör från
Kolmården, julfesten till de aktiviteter som Pecka ordnar.
Hon nämnde också den uteplats som Omsorgsjul ställde i ordning och
som verkligen var en efterlängtad sak men som är i behov av åtgärder.
Bland annat måste man säkra så det inte blir sovplats på nätterna. Brist
på snickare gör att åtgärderna drar ut på tiden.

Osäkerheten inför framtiden är till en del oviss. Avtalet med kommunen
är tidsbegränsat och andra aktörer kan söka sig till Norrköping.
Matkedjornas ”spillkampanj” till konsumenterna gör också att framtiden
för Matbanken kan påverkas.
Olena avtackades med applåder och en bukett blommor.
Årsmötet återupptogs efter ajournering.
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 Fredrik Weflö.
4.

Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Barbro Molund.
5.

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Anette Waldemar och
Roger Waldemar.
6.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse har varit publicerad på hemsidan och
delades ut vid årsmötet. Ordföranden berörde några av punkterma.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
7.

Styrelsens ekonomiska redovisning

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

Revisionsberättelse

Revisorn Gunnar Klasson läste upp revisionsberättelsen som godkändes.
Revisorerna föreslog fastställande av resultat och balansräkningen samt
att föreningens underskott överförs till ny räkning. Revisorerna föreslog
också att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Revisionsberättelsen godkändes.

9.

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

Beslutades att fastställa resultat och balansräkningar enligt revisorernas
förslag.
10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det
verksamhetsår som redovisningen omfattar

I enlighet med revisorernas förslag beslutades att bevilja styrelsen full
och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 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 omvaldes Fredrik Weflö.
14.

Val av 2 ledamöter för två år – väljs ojämna år.

Valberedningen föreslog omval av Roger Waldemar och Barbro Molund.
Beslutades att de båda väljs för 2 år.
15.

Val av 3 suppleanter för en tid av 1 år

Valberedningen föreslog omval av Helene Johansson, Per-Åke Hydén och
Carin Stenström. Beslutades enligt förslaget. Carin Stenström förslog vid
sittande möte att någon av de nya medlemmarna väljs in i stället för
omval av Carin. Mötet föreslog nyval av Birgitta Johansson.
Valberedningen föreslog att Helene skulle väljas på två år men då
stadgarna säger att suppleanter väljs på ett år så blev det årsmötets
beslut.
Valda på ett år blev således: Helene Johansson och Per-Åke Hydén omval
och Birgitta Johansson nyval.

Noteringar från samtalsstund efter årsmötet.
Carin Stenström bjöd in till lunch i familjens hem framåt september i år
också. Tackar vi ja till med glädje då det är uppskattat av de 25 – 30
som brukar följa med till Bråborg.
Vi kommer snarast att ta kontakt med Kolmårdens Djurpark och
efterhöra om vi är välkomna också i år – vilket vi verkligen hoppas.
Fredrik och Helene samordnar frågan till djurparken.
Göran Karlsson lovade ordna bussar och chaufför. Diskuterades om den
tidigare traditionen med nationaldagen men det är inte någon låst dag
utan det är en söndag eller helgdag i början av juni. Tillgång till bussar
och synpunkter från djurparken får styra.
Vi ska också i år försöka få biljetter till IFK Norrköpings hemmamatcher.
Gunnar Klasson lovade att också i år hålla i detta.
Vi ska fortsätta med aktiviteter för mindre grupper som bowling, bangolf
och gokart. Pecka samordnar detta.
Fredrik informerade om två aktiviteter med Brottsoffersjouren som
arrangör:
Dels ett möte om supportrar och hulliganer som anordnas redan dagen
efter årsmötet, d v s den 21 febr. Medverkande är bland andra vår
förenings hedersmedlem Björn Eriksson.
Dels ett föredrag måndag den 25 februari på Stadsbiblioteket som
handlar om att vara anhörig till ett våldsoffer.

