Protokoll fört vid styrelsemöte med Norrköpings Godman- och förvaltarförening,
2016-06-01
Närvarande :Anders Falk , Elisabeth
Wissting,Pierre Driscoll , Tatiana
Andersson, Annette Pettersson ,Jocke
Andersson. Förhinder:M Zitman

1. Öppnande
AF hälsade välkomna och öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes .
3. Val av justeringsperson
Till justeringsperson utsågs Annette Petterson
4. Meddelanden, synpunkter från årsmötet
Inga meddelanden
- Vad göra för att öka medlemmarnas engagemang ? Denna fråga känns ständigt
aktuell. Beslutades att öka tillgängligheten på styrelseprotokoll genom direktleverans
till webansvarig. Beslutades om försök med ”öppet hus” i anslutning till
styrelsemöten. Beslutades att ta kontakt med tingsrätten för att om möjligt få
föredragning om dess roll inom godmans-området.
5. RFS årsmöte, rapport
AF och PD redogjorde för de viktigare besluten på årsstämman och de konsekvenser
detta kommer att innebära för Nkpg GMF. Konstaterades att detaljerad
försäkringsinformation saknas från Söderberg och Partners angående
godmansförsäkringen. AP tar kontakt med lokalkontoret.
AF tar informell kontakt med Lkpg GMF.
6. Höstmötet, Socialtjänstlagen, kontakt med Roger Källs
AF tar förnyad kontakt med R. Källs och bjuder in till föreningens höstmöte.
Inriktning: 13/10 i Rosen. När datum är bestämt- reklam på föreningens hemsida. AP
ansvarar.
7. Hemsidan, samarbete med överförmyndaren
Frågan om forum för GM för EKB aktualiserades. AF undersöker.
Samarbetet med ÖFM skall fortsatt präglas av framförhållning mm för att underlätta
och stötta vår föreningsbidrags-ansökan.
8. Verksamhet
Konstaterades att vi har verksamhet på gång ( se ovan i protokollet)
- Höstmöte med socialtjänsten
- Inbjudan till tingsrätten för att erhålla orientering och kunskap inom GM-området
- Forum för GM EKB
- Inbjudan till ”Öppet hus” innan styrelsemöte
9. Medlemsregistret
Kassör och ansvarig för medlemsregistret intygar om uppdaterade rutiner som skall
säkerställa kvalitet och aktualitet. 189 betalande per 31/5
10. Enkät om Rollkoll
RFS enkät om ”Rollkoll” gicks igenom och fylldes i anonymt
11. Nästa styrelsemöte
Bestämdes till den 18/8 med ”öppet hus” 1730 med påföljande styrelsemöte
12. Ev övrigt
Inget övrigt att rapportera
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