Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Riksstyrelsen inom Hem och Samhälle
7 oktober 202017.00-18.15.
Närvarande
SiwWarholm
Inger Wahlgren
Marie-Louice Antonsson
Wiveca Gustafsson
Gunilla Johansson
Yvonne Brunander
§ 24.Sammanträdets öppnande.

Riksförbunds ordförande Siw Warholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 25. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§26 .Val av sekreterare.
Gunilla Johansson valdes att föra dagens protokoll.
§ 27. Val av protokolliusterare.

Att justera protokollet valdes Wiveca Gustavsson jämte ordförande.

§29. Godkännande av RS-protokoll.
RS-protokoll nr 2 godkändes och lades till handlingarna.
§ 30. Riksförbundet.

a). Kansliet- Eva-Marie sköter kansliet i sin bostad, det fungerar bra.
b) Organisationsbidraget -ordföranden har sökt bidrag för 2021. Blir det ett beslut om
nedläggning på Landsmötet ska Jämställdsmyndigheten ha besked snarast så att inga ev.
pengar betalas ut.
c) Landsmötet - äger rum 21 november 2020 i Södertälje kl.10.00-15.00.
Rösträtt har valda ombud, riksstyrelsen och studieledare .
.2/3-dels majoritet för nedläggning - information kommer i nästa Nyhetsbrev.
d)Årets Aktiva Kvinna: Tre kvinnor var nominerade. Sjuksköterskan Carola Noren Uppsala.
Läkare, docent, professor riksdagsledam ot Barbro Westerholm Stockholm. ldrottslärare,
träningsexpe rt, leder "Hemmagym pan" i TV, Sofia Åhman Umeå.
RS enades om att tilldela Sofia Åhman priset .Hon har genom sin entusiasm och
välanpassade program motiverat ett stort antal personer att deltaga i "Hemmagym pan"i TV
under Pandemins isolering.
§ 31. Regioner.Region 1 har haft en träff utomhus med underhållnin g av en trubadur.
Region 2 har två cirklar. Region 4 kommer att ha en regiondag på FU i Göteborg den 3
december Lennart Björk föreläser" Att ha en vän". Region 7 har möte 26 oktober. Tre
vävcirklar har startat i region 7

§ 32. Kommitteer.

Konsumentkommitten, Harriet Gillberg har deltagit i representationsmöte på Sveriges
Konsumenter-. 20 medlemsorganisationer. Aktuellt : "Hur länge kan man reklamera?",
"Försök inte lura mig"- en fortsättning på tidigare material. Butiker måste ta emot kontanter.
Mer information kommer i Nyhetsbrevet.
Sociala kommitten . Gunilla Johansson hade förslag på skrivelse angående TV-kanalernas
våldsutbud. Beslutades skicka den till berörd myndighet.
§ 32. Fistula.
Ordf. Siw Warholm deltog i årsmötet den 20 augusti. Under 2019 har 325000 kr skickats till
sjukhuset i Etiopien. Till ny ordförande i Fistulastiftelsen valdes Monica Green s-kvinnorna.
Info i Nyhetsbrevet.
§ 33. NKF.
Håller konferens 8 oktober. Samarbete ska diskuteras.
§34.ACWW.
Kommer i Nyhetsbrevet.
§ 35. Nästa möte.
Landsmötet Södertälje 21 november.

Vid protokollet.
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