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Anteckningar från husmötet 171011
•

Hyror och renovering

Sofie önskar att bilda en grupp med bland annat föreningsrepresentanter som ser
över eventuell hyra/kostnad för lokal på Träffpunkt Simonsland.
•
•
•

Vad ska hyran vara?
Hur ska vi tänka?
Ska det kosta för alla?

Sedan gör vi ett förslag som skickas vidare till Fritids och Folkhälsonämnden. För
mer information se Sofies separata mejl.

Vidare presenterar Sofie renoveringen. För att ta del av ritningar och förvaltarens
tidsplan se bifogad fil.
•

Malin Andersson och Anders Hjorth pratar om Överenskommelsen.

I detta mejl finner ni även Malin och Anders powerpoint från husmötet.
Anders Hjorth 0722-221789 Hjortanders@hotmail.com
Malin Andersson 033-357361 malin.andersson@boras.se

”Den nationella Överenskommelsen är samverkan mellan regeringen, Sveriges
kommuner och landsting, samt idéburna organisationer inom det sociala området.
Syftet är att stärka de idéburna som röstbärare och öka mångfalden av utförare
och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg”
Alla föreningar har fått den gröna foldern ”överenskommelsen i Borås”, för er som
saknar finns den att hämta hos Anah och Petri.
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Läs mer om överenskommelsen på http://www.boras.se/overenskommelsen
•

Erfarenhetsresa

Sofie, Anah, Petri och Fredrik kommer att åka på en erfarenhetsresa till
Allaktivitetshuset i Sundbyberg, vi önskar två personer som representerar
pensionärsföreningarna
och
två
personer
som
representerar
funktionshindersföreningarna. Resan är planerad till 22/11 – 23/11, Sofie betalar
för resa och boende om det finns intresse att följa med. För mer information se
Sofies separata mejl.
http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset.html
•

Lokalbokningar inför våren 2018.
De föreningarna som vill boka sina terminsbokningar själva kan börja med
det nu. Föreningarna som behöver ha de stöd som tidigare erbjudits med att
kommunen lägger in bokningarna kan skicka in det till
petri.pitkanen@boras.se
Om en förening föregående termin haft majoriteten av sina bokningar
exempelvis på tisdagar kl 10 i lyckan så har den föreningen förtur till
samma dag, tid och lokal nästkommande termin.

En uppmaning till alla föreningar inför nästa husmöte är att tänka till kring syftet
med husmötet. Vi för diskussion kring detta på nästkommande möte.

Trevlig helg, kompisar!
Anah Sjösten

