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§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Elisabeth Linderfalk hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§ 2. Val.
Beslutas: att Annelie Kvist jämte ordförande justerar dagens protokoll.
§ 3. Upprop av närvarande.
Tomas Johansson, Gudrun Holmström, Christina Engstrand, Ingvar Andersson, Jan-Erik Agduhr, Arne
Johansson, Leif Nise, Håkan Persson, Annelie Kvist, Jesper Rothén, Elisabeth Linderfalk, Solveig Dittmer samt
Lars Saxholm.
§ 4. Godkännande av dagordningen.
Beslutas: att godkänna dagordningen med ett par tillägg vid övriga frågor.
§ 5. Föregående mötesprotokoll.
Beslutas: att lägga protokollet från den 31/10 2016 till handlingarna med godkännande.
§ 6. Ekonomirapport.
Kassören Christina Engstrand delar ut ett preliminärt årsbokslut för 2016. Detta uppvisar en förlust på 36.449 Skr
vilket beror på mindre bidrag från Arbetsförmedlingen.
Beslutas: att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
§ 7. Rapport, tillgänglighetsinventeringen.
Jesper kan rapportera att det nu finns drygt 90 objekt inlagda och arbetet rullar på bra.
Beslutas: att lägga rapporten till handlingarna.
§ 8. Rapport DHR
Christina ber att få återkomma vid nästkommande styrelsemöte med att rapportera om DHR.
Beslutas: att bordlägga DHR-rapporten till nästkommande styrelsemöte med FST.
§ 9. Föreningsrapporter.
Närvarande föreningar kan rapportera om livaktig verksamhet och kommande årsmöten.
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§ 10. Rapport från senaste mötet med RFF
Rapporten utsänd. Jesper visar skylten som skall skruvas upp vid entrédörren.
Beslutas: att lägga rapporten till handlingarna.
§ 11. Nya frågor att ta upp med RFF.

Inför nästkommande möte med RFF finns flera frågor som ledamöterna vill väcka;
1. Vem tar över ansvaret för TD när Af lägger ned Fas 3 stödet?
2. FST vill ha med en representant i arbetsgruppen för Arena Tranås.
3. FST vill ha bättre belysning samt sandning vid flera återvinningsstationer samt vid övergångsställena vid
Preem och Statoil.
4. FST önskar svar på överlämnat yttrande över planen för Östanåparken.
5. FST vill att OCAB ånyo får utreda varför främmande lukt förekommer i entrén.
6. FST vill att TB AB skyndsamt utreder möjligheterna till en utökning av FST-lokalen då det uppenbarligen
finns gott om utrymmen som står tomma i direkt anslutning till nuvarande samlingssal.
§ 12. Yttrande över plan för Östanåparken.
Yttrandet var bifogat kallelsen.
Beslutas: att godkänna yttrandet.
§ 13. Uppföljning av informationskväll kring brandskyddet.
Sören Lymer gästade FST-lokalen och delgav sina synpunkter.
Beslutas: att varje delförening senast vid kommande årsmöte avrapporterar huruvida man önskar en fördjupad
utbildning i brandskydd.
§ 14. Lokalfrågor.
Mötet tackar Helen för att bonader och tavlor kommit upp i samlingssalen. Stolarna oljud dämpas avsevärt med
tennisbollarna men -av flera orsaker- hoppas de församlade att andra lösningar är möjliga.
Beslutas: att uppdra åt Jesper att försöka finna fungerande ljuddämpare på våra stolar.
§ 15. Datum för årsmötet.
Beslutas: att hålla årsmötet måndagen den 27 mars i FST-lokalen med drop in fika från klockan 17.00 samt att
årsmötet börjar klockan 18.00,
att delföreningarna omgående rapporterar in till valberedningen, Annelie Kvist, vilka ombud som utses i
respektive delförening.
§ 16. FST 20 år.
Tidigare SHR ombildat till FST firar 20 års verksamhet i Tranås och detta bör uppmärksammas enligt församlade
ledamöter.
Beslutas: att uppdra åt ledningsgruppen att framlägga förslag vid årsmötet på lämpligt firande gärna i samband
med årets Hamnfestival den 20 maj.
§ 17. Nästa möte med FST.

§ 18. För kännedom.
En ny medarbetare, Anas Hamada, arbetar inom TD på tisdagar och onsdagar.
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§ 19. Övriga frågor.
Närvarande undertecknar Annelies Medborgarförslag gällande varmvattenbassängen. Närvarande ställer sig
tvekande till taktil massage i FST-lokalen och under inga förhållanden kan en kommersiell verksamhet ges
tillträde.
§ 20. Avslutning.
Innan ordförande avslutar mötet framföres närvarandes tack för det fika Elisabeth ordnat och alla känner att
mötesförändringen med drop in fika var en klar förbättring då ett givande sammanträdet kunde avslutas klockan
19.30.

Tranås 2017-02-07

Lars Saxholm

Justerat 2017-02-15
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Elisabeth Linderfalk
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Annelie Kvist

