Styrelseprot. 1/9/2010

UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Uppsala Pensionärsföreningars
Samarbetsråd, UPS, onsdagen den 1 september 2010 på Storgatan 11, kl. 9.00-12.00
Närvarande:
Percy Westerlund, ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Karin Wahlstedt
Ewon Enqvist
Gerd Eriksson
Gunnar Glimmerud
Eva Gosselman
Inger Grandell
Mats Hallor
Sten Lundgren
Maj-Lis Lundin
Gunnar Michaelson
Birgitta Stein Åberg
Carin Unebrand
Anmält förhinder:
Gunilla Marklund
1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden inledde höstens första sammanträde med några tänkvärda citat ur ”Småttingar”
varefter han förklarade sammanträdet öppnat.
2. Upprop och anmälan om förhinder
Se ovan.
3. Val av justeringsperson
Birgitta Stein Åberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägget Ekonomi under 6.0 och besök på Tunåsen under
Rapporter.
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5. Anmälan av protokoll
Styrelseprotokoll 2010-05-26, AU-protokollen 2010-06-09 och 2010-08-19 lades till
handlingarna.

6. Rapporter och meddelanden
Ewon Enqvist , Gunnar Michaelson och Karin Wahlstedt informerade om en demonstration
av ett nytt sätt att laga mat från grunden med frysta, hemkörda varor. Alla tre gillade det som
visades och provsmakades. Det ska inte bli dyrare för pensionärer att använda denna teknik.
Frågetecken sattes för att ”ugnen” kan bli för utrymmeskrävande för en liten lägenhet.
Gunnar M. föreslog att kommunen går vidare i ärendet och att det ev. kan bli en
demonstration under Äldremässan den 14 oktober.
I detta sammanhang informerade Sven-Olov L. om FOUs seminarium om äldres mat den 15
oktober i Alfvén-salen. Gunnar M., Ewon E,. Maj-Lis L. och Karin W. deltar till en kostnad
av 300:- per person.
Gerd Eriksson (och Viola Strignert) hade inbjudits till Tunåsen som SÄV-representanter och
hade fått en positiv upplevelse av besöket. Deras nästa besök gäller Stenhagens äldreboende.
I sammanhanget diskuterades vad SÄV-representanterna kan tänka på vid sina besök.
Percy W. informerade om SÄV-gruppernas kontakter med olika boenden.
6.0. Ekonomi
Sven-Olov Larsson redogjorde för arbetet med ekonomin som han tog över efter Jarl Lundin
den 1 juni 2010 och konstaterade att UPS ekonomi är under kontroll.
6½. Tillsättande av arbetsgrupp med anledning av motionerna från Nils Andersson m.fl.
Karin W. redogjorde för samtal med Nils Andersson och Rolf Ericsson. Om Nils A.
accepterar att vara med får han bilda basen till gruppen om frågor av intresse för
ytterområdena.
Sven-Olov L. rapporterade om resultaten av de kvalitets- och brukarundersökningar som
framkom vid sammanträdet med ÄLNs presidium den 23/8. Dessa papper delades ut till SÄVgrupperna.
Tommy Winberg bad vid samma möte om ursäkt om UPS ansåg att han missat att påtala det
missnöje som kommunen hyste gentemot KOSMO, något som resulterat i ett
återbetalningskrav på en miljon kronor. Även Förenade Care blev återbetalningsskyldigt.
Percy W. informerade om TV4s undersökning om kommunens sätt att sköta äldrefrågorna.
De äldre var nöjda men deras barn mindre nöjda.
7. Kommande program för AU och styrelsen
För att fördela arbetet med deltagande i de olika sammanträdena föreslogs att en person från
AU samt tre från SÄV-grupperna deltar i sammanträdena med VoB. Gerd Eriksson och Carin
Unebrand får i uppdrag att se till att UPS representanter kommer till dessa möten samt föra
minnesanteckningar.
Den 10/9 diskuteras problemet med hörselslingan på Storgatan 11 med Sandahls Radio och
TV AB, kommunens representanter, handikapprörelsen och hörselfrämjandet
Percy W. informerade inför KPR-sammanträdet den 24/9 om ändringar i KPRs
sammansättning. Vidare upplyste han om att Medborgarskolan gjort upp med några
träffpunkter om IT-kaféer och UPS kan kanske få samma uppgörelse.
Beslutades att Storgatan 11 ska tas upp på den kommande ordförandekonferensen.
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10/9 Storgatan 11 (9.00)
14/9 Storgatan 11 (13.00-) Munin
17/9 Kjell Holm (9.00) Munin

20/9 ÄLN (9.00)
21/9 Trafikgruppen (13.30)
22/9 AU (9.00)
24/9 KPR (9.00-12.00)
27/9 UVB (13.00)
29/9 UPS ordförandekonferens (9.00-12.00)
30/9 Kenneth Holmstedt (13.15)
6/10 UPS styrelsesammanträde (9.00-12.00)
12/10 UPS styrelseutbildning heldag
14/10 Äldremässan (10.00)
18/10 ÄLN (9.00)
20/10 UPS höstmöte (9.00)
27/10 AU (9.00)
10/11 UPS styrelsesammanträde (9.00-12-00)
15/11 ÄLN (9.00)
8/12 AU (9.00)
9/12 Kenneth Holmstedt (13.15)
13/12 ÄLN (9.00)
15/12 UPS styrelsesammanträde (9.00-12.00)
17/12 KPR (9.00-12.00)
8. Politikerutfrågningen den 1 september 2010
Redovisades den reklam som gjorts inför politikerutfrågningen med annons, notis under
Pensionärsnytt samt tips på UNTs ”baksida”.
Percy W. läste upp de frågor som ska ställas till politikerna. Lennart Sandberg är moderator.
9. Ordförandekonferensen den 29 september 2010
Björn Zätterström kommer att tala om trygghetsboende.
10. Styrelsens utbildningsdag den 12 oktober 2010
Roland E. föreslog att den nya äldreombudsmannen inbjuds till utbildningsdagen.
Vidare ska diskuteras hur informationen ska nå ut till föreningarna. Ytterligare förslag:
Hur fungerar andra lika stora städer som Uppsala när det gäller en paraplyorganisation?
Andra orters intresse av hur UPS fungerar i Uppsala.
Förklaring till alla förkortningar som används i Uppsala kommun.
Vilken kompetens finns när det gäller upphandlingarna i kommunen?
Utmanarrätten – upphandling. Bör kanske kommunens ska-krav även gälla för SÄVgrupperna i kontakterna med utförarna?
Sven-Olov L. tar upp frågor om UPS ekonomi.
11. Äldremässan den 14 oktober 2010
Birgitta S Å informerade om mässan i UKK. Hur ska UPS bäst presentera sig på de roll-ups
som ska användas? Nya broschyrer behövs även beträffande SÄV-grupperna.
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12. UPS höstmöte den 20 oktober 2010 i Nyby samlingssal

Karin W. redogjorde för kontakter med Nyby vårdboende beträffande hörselutrustningen i
samlingssalen. Enligt vaktmästaren ska allt fungera under förutsättning att enbart denne sköter
utrustningen.
13. Övriga frågor
Kjell Holm vill träffa UPS den 17/9 för information om byggprogram.
Panikteatern ger under Kulturnatten en föreställning för barn, men även vuxna, om relationen
mellan morfar och barnbarn.
14. Avslutning
Ordföranden avslutade med flera funderingar ur ”Småttingar”.
Vid protokollet

Karin Wahlstedt
sekreterare

Justeras

Percy Westerlund
ordförande

Birgitta Stein Åberg

