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Protokoll för styrelsemöte den 26 februari 2011 
 
 
Närvarande: Per-Gunnar Norlin (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), 
Maila Lauronen, Emilia Wärff, Marlene Engström samt Peter Fahlström (verksamhetschef) 
 
Plats: Telefonmöte 
 
 


1. Mötets öppnande 
Ordförande Per-Gunnar Norlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
1.1 Val av justerare 


 Mötet beslutade: 
att välja Marlene Engström till justerare. 


 
 


2. Fastställande av föredragningslista 


Mötet beslutade: 
att fastställa föredragningslistan. 


 
 


3. Föregående mötesprotokoll 


Mötet beslutade: 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


 
 


4. Rapporter 
4.1 Rapport från verksamhetschefen 


 
Läger: Introkursen i mars lockar något färre deltagare än väntat, omkring 10 stycken är anmälda. 
Under lägret kommer utrymmet att fyllas av fler nya potentiella ledare som tas in för utbildning.  
 
Bosön: Projektansökan för friluftsliv är inskickad till Allmänna Arvsfonden. Beräknad 
handläggningstid är 5-6 månader. 
Annas träningsstudie i sittstakergometern har skapat stor efterfrågan på fortsatt möjlighet till träning 
varför en ny träningsgrupp bildats. Resultaten från studien sammanställs för närvarande. 
 
Intressepolitik: Bidraget från Stockholms landsting för intressepolitisk verksamhet blev i stort sett 
samma som för förra året, vi tilldelas 510’. Möjligheterna till höjt bidrag underlättas sannolikt om vi 
tydliggör kostnaderna för vår intressepolitiska verksamhet. 
 
Internationella: Anställning av koordinator är nästan klart och projektet kan förhoppningsvis starta 
under mars månad. Den tilltänkte koordinatorn får även i uppgift att skriva nästa ansökan för 2012 
samt ansvara för kontakten med Postkodstiftelsen. 


 
4.2 Ekonomisk rapport 
 Stefan Wegeborn har lämnat en ekonomisk rapport för 2010. Resultatet för året är -155 757.  


Resultatet har minskats utifrån ursprunglig prognos beroende på överföring av fondmedel till 
innevarande verksamhetsår samt rättelse av semesterskulder. 
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4.3 Rapport från ordförande 
 Har löpande kontakt med Peter Fahlström och Stefan Wegeborn 
 


Har träffat representanter för RTP-s för diskussion om organisationen kring Hjultorget och 
namnfrågan. Mötet löpte väl ut och inga övriga synpunkter har meddelats. 
 
Deltog på seminarium om styrelsearbete i ideella organisationer jos Grant Thornton.  
 
Deltog som enda besökare när Stockholms Stads funktionshinderinspektörer redovisade sin 
årsrapport. Pressmeddelande med inbjudan hade skickats vid lunch dagen innan.  


 
4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden 
 Lena rapporterar att inflödet på artiklar varit god och att tidningen trycks  
 
4.5 Övriga rapporter 


 Inga övriga rapporter fanns. 
 
 


5. Skrivelser 
Inga skrivelser hade inkommit till mötet. 


 
 


6. Årsmötet 2011 
6.1 Förslag på föredragningslista  


Mötet beslutade: 
att godkänna förslaget till föredragningslista för årsmötet 2011. 


 
6.2 Verksamhetsberättelse för 2010 


 Mötet beslutade: 
 att godkänna verksamhetsberättelsen för 2010 


 
6.3 Årsredovisning för 2010 


 Mötet beslutade: 
 att godkänna årsredovisningen för 2010 


 
6.4 Motion om subventionering av rekreationsaktiviteter 


En motion har lämnats till årsmötet av medlemmarna Andreas Lilja och Jenny Jonsson med förslag 
om möjlighet för medlemmar att söka bidrag för subventionering av rekreationsaktiviteter. 
 
Styrelsen ser positivt till förslaget som helhet och tar fram villkor samt avsätter en lämplig summa 
för bidraget för det fall att förslaget antas. 


Mötet beslutade: 
att föreslå årsmötet att tillstyrka motionen. 


 
6.5 Stadgeändring för intressepolitisk verksamhet 


Föreningens styrelse förslår årsmötet att stadgeändring görs för intressepolitisk verksamhet. 
Motiveringen är att dels möta nya formkrav från bidragsgivare samt att intressepolitiskt arbete fyller 
en väsentlig funktion inom ramen för föreningens verksamhet och mål. 


Mötet beslutade: 
att föreslå årsmötet att följande tillägg görs i föreningens stadgar under § 1 Firma, punkt 1d om 
föreningens syfte: ”Att genom information och påverkan agera intressepolitiskt i avsikt att skapa 
bättre förutsättningar till god livskvalitet för föreningens målgrupp”. 
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7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns  


 
 


8. Nästa möte 
Datum för nästa möte bestäms i samband med årsmötet den 19 mars. 


 
 


9. Mötets avslutande 
Per-Gunnar avslutade mötet och tackade alla för medverkan. 
 
 
 
 
Per-Gunnar Norlin    Marlene Engström 
Ordförande    Justerare 
 
 
 
 
Peter Fahlström 
Sekreterare 
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Protokoll från styrelsemöte den 29 oktober 2011 
 
 
Närvarande 
Per-Gunnar Norlin (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Emilia Wärff, Marika Augutis, 
Tobias Lauritsen, Ingrid Jakobsson och Peter Fahlström (verksamhetschef) 


 
Plats 
Telefonmöte 


 
 


1. Mötets öppnande 
Ordförande Per-Gunnar Norlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
1.1 Val av justerare 


Mötet beslutade: 
Att välja Marika Augutis till justerare 


 
2. Fastställande av föredragningslistan 


Mötet beslutade att: 
Fastställa föredragningslistan. 


 
3. Föregående mötesprotokoll 


Peter Fahlström läste upp föregående mötesprotokoll. 


Mötet beslutade att: 
Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


 
4. Rapporter 


4.1 Rapport från verksamhetschefen 
Peter Fahlström rapporterade: 
Uppsökarträff/utbildning genomförs i Stockholm den 10-11 november. 
Introkurs genomförs på Bosön den 29/10 – 5/11 med 14 deltagare anmälda och klara. 
Parallellt med introkursen hålls Aktiv Rullstol – Aktivt Liv som ställdes in i somras. Utbildningen 
har 13 deltagare, uteslutande arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 
Byte av annonssäljare för Kick pågår. Avtalet med nuvarande har sagts upp och upphör from sista 
numret detta år. Kontakt har hittills tagits med tre bokningsföretag men ännu inget färdigt. 
Ansökan till Postkodstiftelsen avslogs med motivering att kvoten för regionen redan fyllts. 
Projekt ”Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv – för dig med funktionsnedsättning” 
(friluftsprojektet) har inletts. 


 
4.2 Ekonomisk rapport 


Stefan Wegeborn hade lämnat en ekonomisk rapport per den 30 september som visar att ekonomin 
för året ser god ut och att årets resultat sannolikt slutar med ett visst överskott på grund av lägre 
kostnad än väntat för aktiviteter och kurser. 
 


4.3 Rapport från ordförande 
Per-Gunnar Norlin rapporterade att han åker till Litauen samt Polen tillsammans med Ulf Lindberg, 
Bosön IFHS på förberedande besök inför kommande ansökan om Transfer of Innovation projekt. 
Möte har genomförts med Anestis Divanoglou, representant för Alli Opsi, Grekland, som tilltänkt 
partner inom projektet. 
Har talat med flera personer för hjälp att utveckla en sits för sittstakergometern. 
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4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden 
Per Vesterlund meddelade att han ska vara trådhållare på Introkursen. 
Marika Augutis rapporterade att hon träffat Lucy Robinsson och Georgina Friend, som gästar 
Introkursen. 


 
4.5 Övriga rapporter 


Visionsarbetsgruppen rapporterade om vad som hittills gjorts. Via hemsida och Facebook har 
medlemmar erbjudits möjlighet att bidra med förslag på värdeord som grund för nästa steg i 
skapandet av vision. Arbetsgruppen lämnar nästa rapport vid styrelsemötet den 10 december. 
Visionen skall presenteras för medlemmarna i samband med årsmöte 2012. 


 
5. Skrivelser 


Inga skrivelser hade inkommit till mötet. 


 
6. Budget för 2012 


Mötet beslutade att: 
Godkänna förslaget till budget för 2012 för vidare bearbetning och beslut vid nästa möte. 


 
7. Verksamhetsplan för 2012 


Mötet beslutade att: 
Godkänna förslaget till budget för 2012 för vidare bearbetning och beslut vid nästa möte. 


 
8. Övriga frågor 


Inga övriga frågor fanns. 


 
9. Nästa möte 


Nästa möte sker den 10 december med efterföljande julmiddag tillsammans med personalen. 


 
10. Mötets avslutande 


P-G Norlin avslutade mötet. 


 
 
 
 


Per-Gunnar Norlin   Marika Augutis 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
Peter Fahlström 
Sekreterare 
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Protokoll från styrelsemöte den 10 december 2011 
 
 
Närvarande 
Per-Gunnar Norlin (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Marika Augutis, 
Tobias Lauritsen, Ingrid Jakobsson samt Peter Fahlström (verksamhetschef) 
 
Ej närvarande: 
Emilia Wärff, Maila Lauronen, 
 
Plats 
Kansliet, Vanadisvägen 21, Stockholm 
 
 


1. Mötets öppnande 
Ordförande Per-Gunnar Norlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
1.1 Val av justerare 


Mötet beslutade: 
Att välja Ingrid Jakobsson till justerare 


 
2. Fastställande av föredragningslistan 


Mötet beslutade att: 
Fastställa föredragningslistan. 


 
3. Föregående mötesprotokoll 


Peter Fahlström läste upp protokollet från styrelsemötet den 29 oktober 2011. 
Mötet beslutade att: 
Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


 
4. Rapporter 


4.1 Rapport från verksamhetschefen 
Peter Fahlström rapproterade: 
Viss förhoppning finns att centralisering av ryggmärgsskadevården kan tas upp för utredning inom 
myndigheten Vårdanalys. 
Insiktsutbildning har hållits för personal inom fastighetsdriften på Bosön. 


 
4.2 Ekonomisk rapport 


Stefan Wegeborn hade lämnat en ekonomisk rapport som visar att resultatet för året ligger nära 
förväntningar enligt budget och att vissa avvikelser beror på ännu ej bokförda kostnader. 
 


4.3 Rapport från ordförande 
Per-Gunnar Norlin rapporterade att han besökt Litauen och Polen med mycket positiva intryck. 
Fokus på projektet avser yrkesutbildning. Utbildningen formas som moduler som kan sättas 
samman till utbildningspaket efter behov. Dessa kan till exempel gälla uppsökarutbildning, 
träningsmetoder och kvalitetssäkring av verksamhet. Huvudman för projektet är Bosön IFHS och 
tänkta parters är RG, FAR, LPA och Alli Opsi. Arbetet går vidare med projektmöte innan jul för 
vidare diskussion om innehåll och utformning. 


 
4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden 


Pelle Vesterlund rapporterade om Introkursen, bra kurs men tyvärr många deltagaråterbud. Det var 
även svårt med boendet i ledaren på grund av tunga dörrstängare som efter påpekande ska ses över.  
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Kursen gästades bland annat av två besökare från England vilka deltog som extraledare. Pelle 
understryker vikten av att fortsatt informera gästledare om deras roll, vad som förväntas och hur 
RG arbetar med kursverksamheten för att undvika onödiga felaktigheter. 
 
Ingrid Jakobsson rapporterar att hon kontaktat landstingspolitiker i Örebro i avsikt att stoppa 
upphandling av undermåliga katetrar. 
 
 


4.5 Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter fanns. 


 
5. Skrivelser 


Inga skrivelser hade lämnats 
 


6. Budget för 2012 
Mötet beslutade att: 
Att anta budgeten enligt förslag. 


 
7. Verksamhetsplan för 2012 


Mötet beslutade att: 
Att anta verksamhetsplanen enligt förslag. 


 
8. Rapport från visionsarbetsgruppen 


Visionsarbetsgruppen redovisade de hittills inkomna förslagen för vision samt en uppdaterad 
sammanställning av värdeord. Arbetsgruppen presenterade också ett förslag på uppställning av visionen 
inkluderat mission och värderingar. Ett slutgiltigt förslag presenteras till nästa styrelsemöte. 


 
9. Övriga frågor 


Inga övriga frågor fanns. 
 


10. Nästa möte 
Nästa möte sker som telemöte den 26 februari 2012 


 
11. Mötets avslutande 


P-G Norlin avslutade mötet. 
 
 
 
 


Per-Gunnar Norlin   Ingrid Jakobsson 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
Peter Fahlström 
Sekreterare 


 
  








 


 


Protokoll för styrelsemöte den 10 september 2011 
 
Närvarande: Per-Gunnar Norlin (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per 
Vesterlund, Maila Lauronen, Tobias Lauritsen, Emilia Wärff, Ingrid Jakobsson, Marika Augutis 
samt Peter Fahlström (verksamhetschef) 
 
Plats: Almåsa Kursgård 
  


1. Mötets öppnande 
 


1.1 Val av justerare 


Mötet beslutade: 
Att välja Emilia Wärff till justerare 


 
2. Fastställande av föredragningslistan 


Mötet beslutade: 
Att fastställa föredragningslistan  


 
 


3. Föregående mötesprotokoll 
Peter Fahlström läste upp protokollet för mötet den 7 maj 2011. 


Mötet beslutade: 
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna 


 
4. Rapporter 


4.1 Rapport från verksamhetschefen 
Peter Fahlström lämnade ingen rapport. 
 


4.2 Ekonomisk rapport 
Stefan Wegeborn rapporterade att ekonomin för året håller sig inom budget. 
 


4.3 Rapport från ordförande 
Ordförande lämnade ingen rapport 
 


4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden 
Inga rapporter lämnades. 
 


4.5 Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter fanns. 


 
5. Inkomna skrivelser 


Inga skrivelser hade inkommit till mötet. 


 
6. Bilda bolag för Hjultorget 


Mötet beslutade: 
Att föreningen ska bilda aktiebolag för förvaltningen av mässan Hjultorget. Bolagets styrelse ska bestå av 
två ordinarie ledamöter samt en suppleant. Bolagsordningen ska innefatta utställning, utbildning, 
information och utveckling samt därtill förenlig verksamhet. 
Ordförande Per-Gunnar Norlin ges i uppdrag att handha bildandet av bolaget. 


 
 







 


 
7. Subvention av rekreationsaktiviteter 


Styrelsen diskuterade förslag för subvention av rekreationsaktiviteter mot bakgrund av årsmötesbeslut. 


Mötet beslutade: 
Att bidrag ges till aktivitet som vänder sig till alla medlemmar och som innefattar minst 10 personer. 
Beviljad aktivitet subventioneras med 200: -/person, maximalt 10 000: -/tillfälle samt totalbelopp 20 000: -
/år. Bidrag ges i första hand till kostnad för resa eller lokalbokning. Bidrag får ej bekosta alkohol.   


 
8. Medlemskap i EUFAPA/SNAFA 


Mötet beslutade: 
Att RG blir medlem i nätverken European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA) och 
Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA). 


 
9. Årsmöte 2012 


Mötet beslutade: 
Att årsmötet 2012 äger rum lördagen den 17 mars. Aktivitet och middag för medlemmar ordnas i 
anslutning till årsmötet. Kostnadsbudget för årsmötet bör inte överstiga 50 000: - 


 
10. Övriga frågor 


Inga övriga frågor fanns. 


 
11. Nästa möte 


Telefonmöte 29 oktober klockan 10.00 


 
12. Mötets avslutande 


Ordförande Per-Gunnar Norlin avslutade mötet och tackade för en innehållsrik och givande konferens. 


 
 
 
 
Per-Gunnar Norlin   Emilia Wärff 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
Peter Fahlström 
Sekreterare 
 





