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§ 26. Öppnande.

Ordfiirande Inga Fingal hälsar alla välkonrla.
§ 27 . Närvarande representanter
Inga Fingal, Margareta Johansson Dia, Christina Engstrand DHR, Arne
Johansson PSO, Gudrun Holmström SRF A-A, Ingela Holmström A-A, Annelie
Kvist Reum, Tomas Johansson, Lars Sköld Strokef, Jan-Erik Agduhr, Helen
Olausson HRF.
§ 28. Justerare.
Beslutas: att utse Margareta Johansson att jämte ordforande justera protokollet.

§ 29. Dagordningen.
Beslutas: att arbeta efter utsåind dagordning efter vissa justeringar.
§ 30. Föregående mötes protokoll 19-09-05
Beslutas: attlägga det justerade protokollet till handlingarna.
§ 31. Ekonomi.

Jan-Erik Agduhr redogjorde for ekonomin. Balans- och resultatriikningen hade
kopierats till de nåirvarande.
§ 32. Milersättning
Då ordf Inga Fingal har ansvaret for att hiimta in posten till foreningarna medfor
detta extra kostnader for henne då hon bor utanffir Tranås.
Beslutas: att ersätta resorna med milkostnad 18:50 for detta iindamål och att
gällaretroaktivt fr o m årets årsmöte då hon övertog ansvaret.

§ 33. Titlgänglighetsdatabasen

Skrivelse fran Region Västra Götaland som äger databasen har sänts till FST och
kommunen gällande ftiriindringar och uppdatering till ny version. Vårt arbete i
TD kommer att ligga kvar till 2025.
Christina tar kontakt med regionen for att höra om uppgifterna gätr att flyfia över
utan att göra ny inventering. Peter som tidigare arbetat med detta kan ev vara
behjälplig med att uppdatera med bilder på de objekt som ftiriindrats.

§ 34. Frågor infiir RFF

Nästa möte med RFF iir 8 november.
lnfo fran vårt möte, Tranås Handel vid aktiviteter på Storgatan
Skrivelsen Tillgåinglighetsdatabasen
Info om besöket på biblioteket
Info om möte om Hättebadet
Vår skrivelse till Kultur & fritid om Hätte och Biblioteket.
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§ 35. Rapporter från fiireningarna.
De olika foreningarna informerade om genomforda och kommande aktiviteter.
Inga från FST rapporterade från mötet på Biblioteket och möte om Hättebadet
samt mötet med svensk handel.
§ 36. Info från Strokefiireningen
Tomas Johansson gav oss en inblick i hur det är att leva efter man ffitt en Stroke.
Strokeftireningen i Tranås har funnits nu i 14 är och åir ca 85 medlemmar. Han
delade ut material och vi tackade for en bra information. Nu har alla floreningar
informerat varfor denna punkt inte kommer attvara med tillsvidare.

§ 37. Nästa möte

vi inte vet nägramötestider

flor RFF nästa år kommer Christina mejla datum
ftir nästa möte. Hörselftireningen ansvarar då for frka.

Då

§ 38.

Avslutning

Då inget mer var att behandla avslutade Inga sammanträdet.
Tranås 2019-11-08
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