Protokoll vid UPS´ styrelsesammanträde 2013-03-27
Plats: Storgatan 11
Tid: 13.00-15-15
Närvarande: Samtliga styrelseledamöter utom Ewon Engqvist, Carin
Unebrand och Majvor Fredin, vilka samtliga hade anmält förhinder.
1. Sammanträdet öppnades av ordföranden Percy Westerlund, som
hälsade den nya ledamoten Sven-Åke Bylund särskilt
välkommen.
Från Ewon förelåg en hälsning från Akademiska.
2. I Ewons frånvaro utsågs Roland Edwardsson att vara sekreterare vid dagens sammanträde. Som justerare jämte
ordföranden utsågs Gunnar Michelson.
3. Utsänd dagordning fastställdes med tillägg för vissa rapporter
under punkt 5.
4. Protokoll från 02-27 godkändes och lades till handlingarna.
5. - från årsmötet rapporterades bl a frågan om betalningen och
röstkorten. Sten aktualiserade tillgängligheten på Viktoria, som
lämnar en del övrigt att önska.
- vad gäller ekonomin delade kassören ut resultat- och balansräkning t o m sista februari. Inget uppseendeväckande hade hänt.
- när det gäller bidragen till UPS och Träffpunkten hade dessa
allvarligt bantats, i vissa fall med ända upp till 40%.
- ett möte om KPR med ordinarie och ersättare hade föregått
styrelsemötet. Man hade där enats om att ta upp bl a kolletivtrafiken, färdtjänsten och mellanvårdsplatser. Det förelåg ett starkt
önskemål att också ta upp en diskussion om det pallitativa center
som f n är under utveckling. Även om samordning kommunlandsting också är ett ämne för LPR framkom ett starkt önskemål att företrädare för landstinget borde närvara vid KPR när det
diskuteras. Man saknade en dialog före beslut.
- Margret Kihlén, som lett informationsgruppen, anmälde att
den nu i och med bl a anställning av Matthieu ansåg sig ha slutfört sitt uppdrag (bilaga)
- Ordföranden anmälde att han deltagit i en länskonferens 7/3

om bl a språkstöd på arbetsplatser samt vid ett möte om God
Livsmiljö.
- Sekreteraren anmälde att han den 13/3 deltagit på fm på konferensen ”Forskning pågår”.
6. För träffpunkten Storgatan 11 rapporterades att inget väsentligt
hade inträffat, att såväl Ewon som Bengt Eriksson avsåg att sluta
till hösten. Efterträdare i programgruppen efterlyses.
7. Under punkten arbetsgrupper rapporterade ordföranden från arbetet med att skapa nya SÄV-grupper. Rapporter förelåg från
besök på Myrbergska och Granbommen.
8. Den närmaste framtiden kommer följande att äga rum:
- 8/4 Medborgardialog ang kvalitet i äldreomsorgen
- 15/4 Träff med Regionförbundet, kl 14.00
- 20/4 Aktiva Seniorer 10-årsjubilear. Percy och Lena J inbjudna
- 24/4 UPS´ nästa styrelsemöte kl 13.00
- 25/4 KPR kl 8.30
- 15/5 Ordförandeträff kl 13.00
- 22/5 Förtroenderåd Storgatan kl 9.00
- 29/5 UPS´ styrelsemöte (kan bli hela dagen)
9. Ordföranden avslutade mötet.
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