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Protokoll för sammanträde med arbetsutskottet inom Riksförbundet Hem och Samhälle
17 mars 2017 kl.12.00 - 17.00, Alsnögatan 7, 4tr
Närvarande
Siw Warholm
Inger Wahlberg
Marie-Louise Antonsson
Gunilla Johansson
Eva-Marie Glad § 19 och § 20

§14. Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet.
§15. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§16. Val av sekreterare

Till att föra dagens protokoll valdes Gunilla Johansson
§17. Val av protokolljusterare

Att justera protokollet utsågs Inger Wahlberg
§18. Föregående protokoll – nr 1
AU-protokoll 1 – 2017 godkändes att läggas till handlingarna.
§19. Kansliet

a) Aktuell rapport
b) Övrigt -Endast bilagor kopieras till AU. Beslut.
c) Rollup med förbundets logga köps in. Beslut.
§20. Riksförbundet

a) Ekonomi –2607 medlemmar vid årsskiftet samt 7 riksmedlemmar
Fakturor till lokalföreningarna skickas ut efter RS i mars
Kontona gicks igenom, vissa förtydligande görs.
b) Landsmötet - Ingen föreläsare bokad.
Ordförande redogjorde för valberedningens arbete.
c) Budget 2017, 2018, 2019 -Förslag förelåg. Överlämnas till RS.
d) Motioner- Inga motioner inkomna
e) Statsbidrag – redovisning 2016- Tas upp på RS
f) Policydokument, se bilaga - Några justeringar gjordes. Beslut på RS
g) Årets Aktiva Kvinna – Inkommit ett förslag.
§21. Regionsamordnare

a) Övrigt - Utgår
§22. Lokalföreningar

a) Nedläggning - Järfälla lägger ned, varit vilande 2016.
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§23. Studieverksamheten

a) Tas upp på RS
§24. Tidskriften

a) Redaktörens rapport – Tas upp på RS
b) Övrigt §25. Kommittéerna

a) Konsumentkommittén - Ordförande redogjorde för rapporter och protokoll
b) Sociala kommittén - Har fått svar på skrivelsens: Egen tid. Skärpning av lagen om alkoholreklam och Fattigpensionärer. Två skrivelser har skickats, "Skolan måste bli Bättre" till
Utbildningsminister Gustav Fridolin och "Otryggheten i samhället" till Statsminister Stefan
Löfven.
§26. Nordiska frågor

a) Nordiska konferensen 16-18 juni är i Sandefjord Norge.
§27. Internationella frågor

a) ACWW – Europakonferensen i Rumänien 4-8 september. Projekt pågår.
b) Fistula öppnar nytt BB. Har tagit fram solcellslampor. Invigt ny operationssal.
c) Kerstin Edfeldt sköter Gåvogrammen. Lotter och vinster kvar i konstlotteriet.
§28. Samarbete med andra

a) KSAN har årsmöte 3 april. Kerstin Edfeldt representerar Hem och Samhälle.
KSAN har skickat en motion till Sveriges Kvinnolobby. Att lyfta fram alkohol- och andra
drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv. Nominerad till Fjärilspriset Fadime Ucpinar -engagerat
sig för dem som lever i utsatthet och riskerar att hamna i kriminella gäng och missbruk.
b) Övrigt - Livstycket har årsmöte 28 mars.
§29. Nästa AU sammanträde

Nästa möte 19 augusti

Vid protokollet

Gunilla Johansson

Justerare

Inger Wahlberg

Riksförbundsordförande

Siw Warholm

