Protokoll Medlemsmöte
Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping
Onsdagen den 25 okt 2017 kl 18.00, Vilbergen Bowling i Norrköping
1. Mötets öppnande
Vice ordföranden Kerstin Nordenberg och Ordföranden Pär Linderoth hälsade
de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.
Speciellt välkommen till två nya och en återvändande medlem.
2. Kallelse (Skall delges på hemsida med brev eller e-post minst 10 dagar i
förväg.)
Brev till alla medlemmar i början av oktober och utlystes på hemsidan den
3 oktober.
Mötet beslutade att vara stadgeenligt utlyst
3. Närvaroförteckning upprättades och 14 medlemmar var närvarande.
4. Godkännande av dagordning.
Framlagd dagordning godkändes
5. Information om Quinnoqualan
Katri Pesonen presenterade RFHL-Quinnoqulan och dess verksamhet. Det
hade från början varit en mötesplats för misshandlade kvinnor med barn
men har utökats och omfattar bland annat också anhörigberoende.
Man har öppen verksamhet måndagar, tisdagar och torsdagar. På
tisdagarna har man också en timmes yoga.
Verksamheten har samarbete med Verdandi och Kamratstödet samt med
Immanuelskyrkans sociala verksamhet.
Verksamheten bedrivs ideellt och det är 3 stycken som turas om att öppna
lokalerna för de cirka 40 kvinnor och 16 barn som idag är anslutna.
Katri´s berättelse var mycket intressant och följdes också av många frågor
från mötesdeltagarna.
6. Rapporter
a) Kolmården
Rapporterades från det uppskattade besöket i Kolmårdens Djurpark
den 11 juni som i år samlat cirka 125 deltagare. Hade fungerat bra och
alla var belåtna. Ett problem är anmälningsförfarande och bortfallet på
resdagen.
b) Bråborg
Makarna Carin och Janne Stenström har för 7 året, genom föreningen,
bjudit hem till en lunch tillsammans med brodern Hans Stenström. Ett
25-tal deltagare, som verkligen uppskattade gästfriheten i Bråborg,
deltog i resan.

c) Hemlösas dag den 19 oktober
Firades som vanligt på RIA med ett 50-tal matgäster som tog del av
lunchen som föreningen bjuder på. RIA hade 85 besökare under dagen.
Pecka hade på styrelsens uppdrag ordnat arrangemanget tillsammans
med RIA. Kerstin Nordenberg var också på plats.
d) Aktiviteter.
Pecka har genomfört ett antal miniaktiviteter bland annat
minigolfturneringar och bowling. Utöver deltagare från RIA har även
Quinnoqulan och Kamratstödet varit medbjudna.
Under året har vi varit på IFK:s hemmamatcher. Gunnar Klasson
berättade att vi får 4 sittplatsbiljetter och 10 ståplatser till Curva
Nordahl som delats ut till besökare från RIA. Viss oro inför nästa år på
grund av ändrade läktarsektioner. Föreningen är tacksamma för detta
stöd från IFK Norrköping.
e) Stöd till RIA
Under hösten har RIA fått bidrag för inköp av bland anant tvättmedel
efter ett upprop som RIA haft i sociala medier.
Pecka informerade om åtgärder vid RIA:s uteplats.
7. Julfesten onsdagen den 13 december
– 22-året sedan föreningen bildades (30:e från start).
a) Närvaro vid julfesten.
Alla närvarande anmälde sig för att hjälpa till vid julfesten.
b) Organisationen och vem som ansvarar för vad spikas på plats.
Vi som ska arbeta samlas klockan 10.00.
c) Information om förberedelser.
Renströmmen är inbokad och Pecka har beställt för 250 personer.
d) Inbjudes
Inga speciellt inbjudna i år
e) Gåvor
Föreningen bjuder som vanligt på en chokladask.
Styrelsen föreslår att presentkorten utgår vid julfesten och i stället får
deltagarna i RIA:s julfirande 2 lunchkuponger.
Om Elias kommer med gåvor i år också väntar vi besked om. I så fall
skall vi fråga om det är lämpligt med ett speciellt lotteri.

f) Underhållning
Peter Ölander med sin trumpet och Lars-Åke Johansson med spelmän
kontaktas för tomtemusiken.
Norrköpings Lucia har planerat in festen i sitt program.
Östgötateatern kommer för att underhålla.
Ordföranden lovade att framföra en julsång.
Datum för julfesten är den 13 december
Anmälningslistor sätts upp på RIA, Kamratstödet och
RFHL-Quinnoqulan.
Som vanligt insläpp kl 10.45 – 11.00. Listorna sätts upp enligt senare
8. Förslag på föreningens stöd
__
9. Medlemsläget
Det är väldigt många som inte betalat medlemsavgift för 2017 och det är
också ett antal som inte betalat för 2015. Stadgarna innehåller inte regler
för när man ska anses inte vara medlem längre utan bara att avgift måste
vara betald för att ha rösträtt. Beslutades att skriva till de som inte betalat
för 2016 och 2017 och påminna med ett sista betalningsdatum för att vara
kvar som medlem.
Diskuterades under punkten om stående medlemskap utan avgift och
andra möjligheter. Betonades att vi är i behov av nytillskott av
medlemmar.
10.Valberedningen
Inte något från valberedningen hade anmälts.
Föreningens ordförande Pär Linderoth aviserade dock att han avser att
avgå vid årsmötet.
11. Övrigt/Informationer
__
12.Avslutning
Ordföranden Pär Linderoth tackade deltagarna och förklarade medlemsmötet för
avslutat kl 19.30.
Under mötet bjöds deltagarna på smörgåstårta och kaffe.
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