onsdagen
Protokoll fört vid sammanträde med Riksstyrelsen inom Riksförbundet Hem och Samhälle
17 juni kl. 16.00-17 :45 via Zoom telemöte
Närvarande;
Siw Warholm
Helen Hellroth Larsson
Signhild Andersson
Mari-Louise Antonsson
Inger Wahlberg
Gunilla Johansson
Harriet Gillberg
Yvonne Brunander
Eva-Marie Glad adjungerad
§1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Siw Warholm hälsa alla välkomna till mötet

§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§3. Val av sekreterare
Att föra dagens protokol l utsågs Helen Hellroth Larsson
§4. Val av protokol ljusterar e
Att jämte ordföran de justera protokol let valdes Inger Wahlberg

- - -- -..
§5. Goolcannande av Atr- öclfRS~protokoll
a) RS protokol l nr 2 - 2019 - Godkändes att läggas till handlingarna
b) AU protokol l nr 1- 2019 - Godkändes att läggas till handlingarna
§6. Riksförbundet
ningarna
a) Verksamhetsberättelse lades med Godkännande till handlingarna. Skickas till lokalföre
b) Bokslut - Gicks igenom och Godkändes
att skickas per
c) Förvaltningsberättelse lästes upp av riksförbundsordförande Siw Warholm. Kommer
brev för undersk rift av styrelsens medlemmar. Anmälan
till handlingarna.
d) Revisionsberättelse lästes upp av riksförbundsordförande Siw Warholm. Läggs

Anmälan
för de beräknade
e) övriga ekonomiska frågor Eva-Marie Glad gick igenom det ekonomiska läget och
kostnaderna fram till årets slut. Anmälan
förening ar som inte
f) Landsmötet - planeras till lördagen 21 novembe r i Södertälje. Anmälan För de
Föreningen ställer sig
sänder ombud till Landsmötet måste sända en fullmakt till kansliet gällande hur
till en eventuell nedläggning av Riksförbundet. Anmälan
en kommer att
g) Boken om förbunde t 100 år är på väg att bli klar. En ansökan till Allmänna arvsfond
göras för bidrag till kostnaderna för tryckning. Beslutades
avtalet med
§7. Studieverksamheten Förbundsstudieledare Yvonne Brunander rapporte rar att
göra egna
Folkuniversitetet är uppsagt från deras sida. Länsförbund och Lokalföreningar kan
Anmälan
omkring.
runt
ar
förening
med
överenskommelser på det lokala planet. Gå gärna ihop
Sveriges
§8 . Konsumentkommittens sammankallande Harriet Gillberg informer ade om att
resor m.m.
gällande
Konsumenter kommer att diskutera hur de ska agera i sviterna efter Corona

ta upp, kontakta Harriet Gillberg.
Har ni frågor gällande områd en som Sveriges Konsu menter kan
Anmälan
§9. Nästa samma nträde
Tisdagen 1 septem ber kl. 17: 00 via Zoomm öte
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