PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSRÅDSMÖTE I SIMRISLUNDSSKOLAN
torsdagen den 15 oktober 2015
Följande föreningar var representerade: Karlaby byalag, IFK Simrishamn, Österlen lyser,
MHF, Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skåne, Simrishamns
Riksteaterförening, Simrishamns PRO, Borrby byalag, Nätverket Qlara, Kulturföreningen
Tjörnedala, Autoseums vänner, Act for Integration, Friskis och Svettis och Skånes Föreningar.

§1
Ordförande Susanna Udvardi hälsade välkommen och de närvarande presenterade sig och
sina föreningar.
§2
Till ordförande för dagens möte valdes Susanna Udvardi
§3
Till sekreterare för mötet valdes Gertrud Rosenqvist och till justerare valdes Sofi Appelkvist.
§4
Styrelsen redogjorde för vad som hänt sedan Föreningsråd Simrishamn bildades den
2 juni 2015. Susanna och Gertrud redogjorde för ekonomin och att de som valda
firmatecknare öppnat konto och bankgiroanslutning via Sparbanken Syd, bankgironummer
660-0001. De talade också om att de önskar få Föreningsstämmans godkännande av att de
beslutat att inte ta med Sparbankens Syds logga på alla rådets handlingar, vilket ger en
årskostnad för banktjänsterna med 800 kronor i stället för 400.
Mötet röstade enhälligt för att rådet inte ska göra reklam för banken.
§5
Till revisorer valdes Jan-Erik Månsson, Timmergatan 3, Skillinge och Carita Gunnarsson,
Dalgatan 17, Borrby.
§6
Susanna presenterade Föreningsrådets hemsida, adress Föreningsrådsimrishamn.se.
Susanna valdes till Webbredaktör och Sofi Appelkvist till administratör av rådets
Facebooksida.
§7
Gruppvis diskuterades Föreningsrådets uppgifter under punkterna:
Stärka och samla, Kvalitet och Dialog.
Här några punkter som framkom under diskussionen:
Föreningarna önskar en översikt över tillgängliga lokaler
Föreningarna önskar få en helhetsbild över vilka lokaler som finns att tillgå i kommunen.
Kommunen erbjuder på sin hemsida registrerade föreningar att boka fria lokaler. De

deltagande föreningarna ser gärna att en lista över tillgängliga lokaler (även föreningarnas
egna lokaler) finns på Föreningsrådets hemsida.
Medlemsförmåner
Sofi Apelkvist berättade att Friskis och Svettis har lokaler som kan utnyttjas vissa tider.
Viktigt att öppna upp mot varandra och att byta tjänster. Det föreslogs att medlemmar i
föreningsrådet ska kunna hyra lokaler av varandra för ett lägre pris eller gratis och att den
”hyrfunktionen” endast ska vara öppen för medlemmar i Föreningsrådet.
Det blir då ett tydligt mervärde av att vara medlem.

Kalendarium
Ett gemensamt kalendarium kan underlätta för föreningar att lägga ut sina verksam-heter på
olika tider som inte konkurrerar med varandra. Det kan också skapa nya idéer om
verksamheter. Bra att komma med positiva förslag till kommunen.
Påpekades att ett kalendarium kräver en hel del administration.

Fortbildning och temakvällar
Det diskuterades att på framtida möten ha olika temakvällar som är av vikt och intresse för
kommunens föreningar. Det kan handla om aktiviteter, utbildningar, föreläsningar eller dylikt.
Slutligen konstaterades att det finns mycket kraft i de ideella organisationerna. Vi ska stärka
och inspirera varandra och flertalet av de föreningar som deltog skulle vilja bli medlemmar.
Årsmötet ska hållas före mars månads utgång. Mötet önskade ha ett stormöte i januari.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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