Protokoll nr 118
Styrelsemöte den 18 juni 2018
Plats: Mellringestaden, Mellringevägen 120 C
Närvarande: Hela styrelsen utom Mari-Anne Liss och Hans Honk
§ 1.

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2.

Föregående protokoll nr. 117 godkändes och lades till handlingarna.

§ 3.

Ekonomi: Vi har kr. 19.914:56 på plusgiro och kr. 120.764:01 på SBAB

§ 4.

Ordföranden har haft kontakt med Region Örebro, Elisabeth Skeppner och
Ingrid Alkebro för att presentera projektet Stödhus Gulvivan. Responsen har
varit mycket positiv och de kommer att stödja projektet.

§ 5.

Samtalsgruppens kommer att göra ett uppehåll tills hösten.

§ 6.

Bedömning av den genomförda gemenskapsresan den 22 maj: Stor
uppskattning för innehåll och uppläggning. Bra guide och hennes proffsiga
guidning.

§ 7.

Nya ledamöter och planering för dess har låg prioritet för närvarande.

§8

Vi vill hitta något sätt att deltaga i evenemang, företrädesvis av sportkaraktär.
Om vi är delaktiga och marknadsför oss på t.ex en fotbollsmatch kan vi få ett
bidrag från inträdesavgiften. .
HOA och Håkan ska göra en undersöka möjligheter med bl.a. Rynninge IK med
flera idrottsföreningar

§ 9.

Nästa möte beslöt vi ska ske den 28 augusti kl. 14.00 i Brukar huset i Mellringe.

§ 10. Vi är nu medlemmar i Nätverk mot cancer, men vi har ännu inte fått någon
faktura och ställer oss frågan: Är vi medlemmar?
§ 11. Ordföranden har ett inplanerat möte med RCC-ordförande Johan Ahlgren den
20 juni i Uppsala
§ 12. Urologchefen Ove Andrén blir biträdande vd på hela USÖ.
§ 13. Ev. renovering av lokal för stödhus kommer att ske utan kostnad genom
sponsring från Krafft måleri.
§ 14. ”Samtal i Vägkanten” i Örebro den 25 juni utgår. Vi avstår från medverkan
p.g.a avgifter till kommun och polis för deltagande med mottagande av denne
vandrare.
§ 15. Höstutflykt planeras till den 30 augusti kl. 10 – 15. Samling sker vid Haga C
och Håkan E. ombesörjer arrangemanget.
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