PROTOKOLL
ÖFOLKETS STYRELSEMÖTE 2022-01-27
Möte i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i före detta Tingshuset i Åmål.
Närvarande: Peter Karlsson, Lasse Lind, Jörgen Wennerberg, Kajsa Weiderstrand och Karin
Lindahl. I senare delen av mötet även Anders Hansson som representant för valberedningen.
Peter Karlsson öppnade mötet och presenterade punkterna på dagordningen som sedan följdes
under mötet.

1. Förslagen till verksamhetsberättelse och ekonomirapport för 2021.
Förslagen godkändes med några mindre ändringar.

2. Läget beträffande återuppförande av uthus inkl. arbetskraft.
Jörgen redogjorde för det ekonomiska läget beträffande material till byggnationen. Allt
material inköpt och betalat med det kommunala bidraget förutom fönster. En reservpost finns
också för ytterligare oförutsedda kostnader så det skall inte vara några problem med detta.
Lasse redogjorde för sina kontakter med arbetsförmedlingens kontaktman Dan Johansson och
kommunens kontaktperson på Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Emilia Hagström.
Kommunen bistår med lönekostnader för snickare, som anställs av Öfolket, till den del som
inte täcks av bidrag från Arbetsförmedlingen, det har vi löfte om sedan tidigare. Eventuellt
kan den snickare som blev vidtalad redan förra året komma i fråga men det är ännu inte klart.
Hantlangare kan anlitas som praktikanter, via Arbetsförmedlingen eller kommunen, men
praktikanter får en låg ersättning och det kan bli svårt att få någon intresserad av det. En
annan möjlighet är att hantlangare kan anställas av Öfolket med stöd av Arbetsförmedlingen
plus lönebidrag från kommunen. Vi vet dock inte om detta kan täcka hela lönekostnaden.
Ansökan om lönebidrag är sökt av Öfolket för två personer.
En tänkbar hantlangare är Peter som bekräftar att han fortfarande är intresserad av det, dock
inte som praktikant.
Emilia Hagström har lovat höra med sina kollegor om tänkbara personer.
Lasse håller fortlöpande i kontakterna i detta ärende med kommunen och Arbetsförmedlingen.

3. Något nytt om båt 2022?
Anders Hedin håller i kontakten med kommunen i båtfrågan och har inte hört något nytt nu.
Enligt Viktor Weiberg på Teknik- och fritidsförvaltningen har ärendet lämnats över till en
annan instans inom kommunen. Oklart vilken. Besked väntas dock om hur kommunen tänker
lösa frågan med Öfolkets respektive sophanteringens behov av båt. En reservplan om egen båt
för Öfolket framfördes också av Lasse. Om kommunen står med hamnplats bör kostnaden för
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att införskaffa en enklare mindre båt inte bli oöverkomlig. Mötet är dock enigt om att vi i
första hand måste utgå från att kommunen som tidigare tillhandahåller båt

4. Årsmötet. När? Förberedelser?
Mötet bestämde datum till 21 mars och plats preliminärt i Studieförbundet Vuxenskolans
stora sal eller ev. i den mindre möteslokalen. Anders Hansson kommer att ge besked längre
fram, lite drygt två veckor innan mötet då kallelsen måste gå ut. Handlingar kan kopieras på
Studieförbundet Vuxenskolans kontor. Servering med kaffe och smörgåstårta ordnas av
Lasse.

5. Förslag till Projektplan och budget för 2022.
Karin gick igenom ett utkast till en projektplan som kan kompletteras av arbetsgrupperna.
Lasse tyckte att förslag om arbetsdagar bör finnas med, vilket mötet instämde i. En del
arbeten i grupperna kan även ske i form av studiecirklar som då är berättigade till visst bidrag,
se nedan under punkt 8.
Karin gör klart förslaget till projektplan, som ska godkännas på årsmötet. Det finns
fortfarande tid för grupperna att föreslå tillägg, Karin meddelas om det.
Lasse tar fram ett förslag till budget.

6. Valberedningen. Läget?
Anders Hansson sa att han och Ingvar Sjöholm höll på att kontakta nuvarande styrelse.
Ordförandeposten är som vanligt lite kinkig men valberedningen tror att det kommer att ordna
sig till årsmötet då en del frågetecken rätats ut.

7. Förslag att ur registret ta bort medlemmar som inte betalt avgift två år i rad.
Mötet bestämde att vi gör så.

8. Förslag till studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Mötet ansåg det var möjligt att bilda två studiecirklar, en för byggplanering och verkställande
av en återuppbyggnad av uthuset på ön samt en för trädgårdsodling med inriktning på
användning av gamla odlingssorter. Studiecirklarna skall registreras hos Studieförbundet
Vuxenskolan innan start och sedan registreras deltagarna och närvaron digitalt av ledaren för
cirkeln. Ingvar Sjöholm blir ledare för byggcirkeln och Kajsa Weiderstrand för
trädgårdscirkeln. Lasse säger att det möjligen också skulle kunna ordnas en studiecirkel inom
dokumentations- och informationsgruppen.
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9. Övriga frågor.
Anders Hansson berättade om ett projekt tillsammans med en hembygdskännare i Edsleskog
Torsten Fransson som filmats då han berättat om intressanta platser. Filmerna läggs upp på
Youtube och kopplas till QR-koder så att man kan höra berättelsen då man besöker platsen.
Liknande skulle kunna göras på Storön. T.ex. skulle man kunna höra med Leif Nilsson om
han kan berätta om livet på ön förr i tiden.
Nästa möte: årsmötet 21 mars, tid och plats preciseras senare.

Vid pennan

Karin Lindahl
27 jan 2022
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