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§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas

§ 2 presentation av ledamöterna
Ledamöterna presenterar sig.

§ 3 Val av justerare
Ippsepp Meyer

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Godkänner protokollet

§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.

§ 6 Ny ledamot Ove Haugen presenterar sig.
Ove Haugen är anställd på halvtid som verksamhetsledare för HjärnPunkten. Han började
som cirkelledare på Hjärnpunkten 2016, när det var ett projekt finansierat av allmänna
arvsfonden. Han är nu anställd av Hjärnkraft, men han är även frilandsjournalist och stå
up komiker. När HjärnPunkten startade upp, så var han ledare för en studiecirkel med
temat Humor. När frågan kom upp om att det behövdes en verksamhetsledare till
HjärnPunkten, så fick han tjänsten.
Hjärnkraft representerar personer med förvärvade hjärnskador till skillnad från personer
med medfödda skador. HjärnPunkten erbjuder fritidsverksamhet för personer med
förvärvade hjärnskador. De använder Aktivitetcenters lokaler på måndagskvällar.
Vi informerar Ove om arbetsordningen för Delaktighetsrådet och historiken bakom hur
det bildades.

§ 7 Nulägesinformation föreningar och Dalheimers hus
Funktionsrätt – På kansliet är de totalt nio personer. Under corona hålls möten på distans,
men på tisdagar är alla på plats i lokalerna. Övrig tid får man arbeta hemifrån i den mån
det är möjligt. Funktionsrätt har börjar lägga upp information på sin sida om
omorganisationen.
Synskadades riksförbund (SRF) – Det är inga aktiviteter på SRF just nu. De kommer att
ha ett digitalt årsmöte 13 juni. Arbetsgrupper träffas digitalt. De har i första hand
telefonmöten.
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Föreningen Autism/Aspberger – fungerar som vanligt, men har digitala möten.
Reumatikerdistriket – De arbetar hemifrån sedan slutet av mars. De skulle haft årsmöte i
mars, men det har ställts in. Nu riggar de för årsmöte 10 juni via zoom. De får ge stöd till
medlemmarna vad gäller tekniken vid webbmöten utifrån olika individuella behov.
Övriga aktiviteter är inställda. De planerar eventuellt att ha lokala aktiviteter där
medlemmarna bor.
Astma Allergi – Föreningen har en anställd och fyra ledamöter som arbetar ideellt. Utöver
det finns 900 medlemmar som inte är så aktiva. Nu är alla möten inställda. De hade ett
fysisk årsmöte 4 mars. De har sparat tid på att kunna ha digitala möten istället för möten
på långa avstånd i regionen. Förbundet har nu tätare möten digitalt. Det blev ett vacuum
mellan att mötena började ställas in tills att de digitala mötena kom igång.
Hjärnkraft – Det är två är anställda på Hjärnkraft. Även kassören är på plats någon dag i
veckan. De är under coronapandemin på kontoret 1–2 dagar i veckan. Vad gäller
aktiviteter, så blev det mesta inställt. Cirkelledarna har fått betalt och sedan har de fått
ansvara för varsin vecka på Facebooksidan, där de har lagt in tips och bilder. I början
hade HjärnPunkten en fikaträff för friska som inte tillhörde någon riskgrupp. Det kom
2–5 personer per gång. Nu planerar Hjärnkraft inför hösten. De hann ha årsmötet innan
det hela började. Det är bra stämning i föreningen och de har fått in nya ledamöter i
styrelsen.
Dalheimers hus – Förra gången informerade vi om åtgärder som vidtagits. Det är tomt när
huset inte är öppet för allmänheten. Vi har spridit ut oss i omklädningsrum och övriga
lokaler, för att minska risken för smittspridning. Personalen är sysselsatta trots att huset är
stängt för allmänheten.
•
•
•
•
•
•

Eldorado håller på att spela in musik och film.
Friskvården storstädar.
Restaurang, städ och vaktmästeri har ger service till de verksamheter som är
öppna.
Korttidsboendet är i princip fullbelagt.
Aktivitetcenter är öppet, men cirka hälften av deltagarna stannar hemma.
Eldorado DV är öppet, men även i den verksamheten väljer många att stanna
hemma.

Vi har ingen spridning av Corona i verksamheten trots att vi har haft personal som haft
Corona.
Vi har beställt plexiglas till restaurang och reception.
Flera av våra besökare har kontaktat oss och sagt att de saknar träningen i friskvården.
För många är träningen hos oss mycket viktig för deras fysiska hälsa.
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§ 8 Kommande renoveringar
Vi har skickat ut information till alla föreningar om nuläget vad gäller renoveringen. Det
är fortfarande oklart när den kommer att äga rum, men det blir tidigast hösten 2021.
Det vi nu måste tänka till om hur vi vill använda huset efter renoveringen. Vi behöver
även ha möten med föreningarna för att se vad hyresgästerna önskar i framtiden.

§ 9 Nya priser i friskvården från 1 juli
Priserna i friskvården kommer att justeras från och med 1 juli. När vi sätter priser så
jämför vid med likvärdiga verksamheter hos Idrott och Förening. Vi kommer att höja
priset för vattengymnastik och solrum. Vi sänker gympriset för barn. Eftersom vi inte har
möjlighet att erbjuda autogiro, så har vi lägre priser för korta periodkort än Idrott och
förenings verksamheter. Våra besökare kan ha svårt att lägga ut pengar för ett helt årskort
direkt.

§ 10 Tillgänglighet
Draperier
Vi har tagit ned gardinerna i restaurangen för tvätt. Några tycker det är trevlig och ljust,
men det blir kanske för mycket intryck?
Gardiner kan skapa damm och risk för allergi samtidigt som de dämpar störande ljud.
Om det är mycket folk i korridoren kan det störa restaurangens besökare. Det är även mer
ombonat med gardiner.
Arbetsskador – fall i trapporna
Det är många som ramlat i trappan på grund av att det är en ovanlig höjd på trappstegen.
För personer med ledahundar är det problem med stolpen i trappan, då kopplet fastnar i
det. Trapporna är anpassade för personer med funktionsnedsättning eftersom de är
djupare och har lägre höjd.
Gymmet
Hantlarna i gymmet är inte punktskriftsmärkta. Våra syninstruktörer har fått uppdraget att
kolla på det, men deras punktmärkning skulle inte hålla så länge. Vi skulle behöva
beställa hantlar med punktskrift när vi ersätter de gamla.
Namnskyltar
Namnskyltar. Utifrån en inkommen synpunkt till Dalheimers hus har vi nu börjat beställa
namnskyltar med svarta bokstäver på vit bakgrund. De tidigare skyltarna med svart på
silver var svåra att se för personer med synnedsättning.

§ 11 Donationsansökan
Vi håller på att sammanställa en ansökan om donationsmedel för år 2020. Som vanligt
kommer vi att ansöka om medel för kulturevenemang. Inför 2021 kommer vi inte att
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ansöka om lika mycket medel till hälsoveckan, utan vi kommer att göra det enklare i år.
Utöver det kommer vi bland annat att ansöka om en ny gymmaskin, duschstol, effekter
till Eldorados studsmatta, stolar, matbord och konferensteknik.

§ 12 Tider hösten 2020
Vi går igenom de föreslagna mötestiderna för hösten 2020.
Astma Allergi har annat möte, 22/10 och 17/12, som delvis krockar med
Delaktighetsrådet. Vi kan erbjuda möjlighet att delta digitalt.

§ 13 Aktuellt Dalheimers hus
Ekonomisk situation
Ekonomiskt går vi back. Orsaken är att Aktivitcenter inte får intäkter som täcker
kostnaderna. LOV-modellen ger inte ersättning som täcker kostnaderna för personer som
vistas i verksamheten på deltid. Vi har en acceptans för att gå back, då det inte handlar
om verksamheten utan prismodellen.
Övriga verksamheter har bättre ekonomisk balans, men på grund av stängningen så tappar
vi intäkter.
Vi dokumenterar våra extrakostnader och inkomstbortfall och kan få kompensation för att
täcka kostnaderna.
Ledigt kontor
Det finns ett ledigt kontor för föreningar i U1. Det finns intresserade föreningar men på
grund av Corona tar det tid att fatta beslut.
Omorganisationen
Det har fattats beslut om hur den framtida organisationen kommer att se ut.
Förvaltningschefer är utsedda och vi har fått organisationsskisser.
På tisdag kommer det att vara ett chefsmöte där vi får veta mera. Det finns ett
organisationsförslag att städ, vaktmästeri och restaurang kommer att läggas inom
äldreomsorgen.
GRF:en ska träffa direktören på måndag och få mer information.
Chefsrekrytering
Vi håller på att rekrytera en ny chef till korttidsboendet. Vi hoppas att vi kan vara klara i
mitten av juni, så vi har någon på plats till mitten av september.

§14 Övriga frågor
Inga övriga frågor
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