Protokoll
Årsmöte Föreningen Omsorgsjul- Hemlösa
2020-03-10
Söderledskyrkans samlingslokal Norrköping
1.

Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Fredrik Weflö hälsade 15 närvarande välkomna
till årsmötet och förklarade detsamma för öppnat.
Mötet ajournerades cirka 60 minuter för att inta smörgåstårta med dryck
och lyssna till socialdirektör Yvonne Thilander från Norrköpings
Kommun.
Yvonne hade bjudits in för att berätta om den nya satsningen på
behandling av missbrukare och boendesituationen.
Från årsskiftet har i stort sett all behandlingsverksamhet flyttat in i
Trozellihuset, som ligger bakom Ebersteinska gymnasiet. Tidigare har
beroendekliniken funnits efter Lindövägen. Man tillämpar en ny metod,
som bygger på en amerikansk modell, är intensiv och även inkluderar
närstående och tidigare missbrukare i en senare del av behandlingen. I
Trozellihuset finns möjligheter att övernatta under behandlingen för den
som saknar bostad eller har andra skäl. I källarvåningen finns lokaler
som man erbjuder föreningar, t ex Anonyma Alkoholister, att hyra för sin
verksamhet.
Socialtjänsten har tidigare haft en så kallad ”öppen ingång” där
motiverade utan biståndsutredning kunnat ansluta till
behandlingsprogram men IVO krävde, mot vite, att den skulle upphöra.
Många som frivilligt påbörjat behandling fullföljde inte när socialtjänsten
tvingades erbjuda en biståndsutredning. Förhoppningsvis kommer
”öppen ingång” att tas in i omarbetad socialtjänstlag.
När det gäller boende så har man idag resurser att ta emot alla som
önskar tak över huvudet genom ett jourboende i logement på
gamla F 13. Man sökte tidigare samarbete med Svenska kyrkan för att
kunna erbjuda härbärge på F 13, men det kunde inte genomföras då
kyrkan hade krav på vilka grupper som skulle erbjudas plats.
Man har en så kallad boendetrappa med jourboende på Gränden som
startnivå och med målet eget boende efter t ex vistelse på Kungsgatan.
Är dock svårigheter idag då det saknas bostäder att hyra när personerna
kar kvalificerat sig. Nyproduktionen idag medför så höga hyror att det
inte frigörs bostäder i det äldre utbudet.
Socialdirektören berörde också verksamheten vid RIA och hoppades att
Hela Människan klarar av förlusterna vid Second Handverksamheten så
den öppna verksamheten kan fortsätta. Hon värdesätter det ideella

arbetet som präglar RIA-verksamheten. Socialtjänsten har idag ett
samarbetsavtal med RIA som erhåller ett kommunalt föreningsbidrag.
Yvonne Thilander avtackades med en blomsterbukett!
Årsmötet återupptogs efter ajournering.
2.

Fråga om mötets behöriga utlysande, fastställande
av dagordning

Kallelse har varit anslagen på hemsidan och gått ut per brev till samtliga
medlemmar. Årsmötet fann sig behörigt vara sammankallat.
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 Göran Karlsson och
Hervor Wallentin.
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.
Året uppvisade ett underskott på kronor 31.120:60. Redovisningen
godkändes.
8.

Revisionsberättelse

Revisorn May Nilsson 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 2019.
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 2019. 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 jämna år.

Valberedningen föreslog omval av Ulla-Britt Cederberg och Kerstin
Nordenberg. Beslutades att de båda väljs för 2 år.
15.

Val av 3 suppleanter för en tid av 1 år

Valberedningen föreslog omval av Per-Åke Hydén och Birgitta Johansson
samt nyval av Eddie Sandberg. Beslutades enligt förslaget.
16.

Eventuella fyllnadsval
Ej aktuellt

17.

Val av 1 revisor för ett år och 11 revisiorsersättare
för ett år. Föreningen anlitar dessutom PWC som
auktoriserad revisor.
Till föreningsvald revisor nyvaldes May Nilsson med
Göran Karlsson (nyval) som ersättare.
Gunnar Klasson som varit revisor i föreningen
under många år hade av personliga skäl avsagt sig
omval.

18.

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

Omval av Åke Bjerselius och Hervor Wallentin till valberedning. Åke
valdes till sammankallande.
Noteras att samtliga val enligt punkterna 13 – 17 var enhälliga.
19.

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande
verksamhetsår.

Beslutades, på styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2021 skall
vara oförändrad kronor 50:-.
20.

Övriga frågor och informationer

Det är nu klart att årets besök i Kolmårdens Djurpark sker lördagen den
9 maj samt att två bussar är klara för resan.
Carin Stenström har meddelat att föreningen är välkommenhem till
familjen i Bråborg även under hösten 2020.
Informerades om att Kimmo lämnar RIA i maj för att i stället arbeta med
ungdomar på ett HVB-hem.
Gunnar Klasson överlämnade anteckningar från sin tid i föreningen till
ordföranden och anvisningar för revision till revisorerna.
21.

Av styrelsen inlämnade förslag
Inga förslag fanns. Punkten lämnades.

22.

Avslutning av årsmöte

Ordföranden, Fredrik Weflö, tackade de närvarande för en engagerad
stämma och förklarade den för avslutad.

Barbro Molund
Mötessekreterare

Fredrik Weflö
Mötesordförande
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Hervor Wallentin

