FÖRÄLDRAGRUPPENS ANTECKNINGAR
FRÅN MÖTET 13/12-2018:
Närvarande:
Anne, Carina, David, Emily, Erik, Ia, Tina & Tommy.

Stadgar:
Erik har lagt fram ett mycket välformulerat förslag om föreningens stadgar.
Vid dagens möte diskuteras detta förslag som leder till vissa ändringar som vi gemensamt valt att yttra
som följande:

Allmänna riktlinjer
-Föreningens syfte är att finnas för de föräldrar som har barn eller unga placerade utanför hemmet genom
myndighetsbeslut.
Puffs aktiviteter
●

●

Riktad stödverksamhet åt föräldrar vilka har liknande erfarenheter, med förhoppning om att finna
gemenskap via det utformade stödet. Denna riktade stödverksamhet kan exempelvis arrangeras
som öppen verksamhet, café eller liknande.
Möjlighet att erbjuda enskilda föräldrar ett mer konkret stöd vid eventuellt behov, då av utbildade
stödpersoner med egen erfarenhet.

•David föreslår att arrangemanget avseende aktiviteter i stadgarna kan minskas.
Stödet vi tänker utforma är först och främst till åt föräldrar som är i behov av vårt utformade stöd.
Ett eventuellt intresse för ”aktiviteter” kan möjligtvis komma att bli aktuellt vid ett senare skede.
•Vi diskuterar stödets innebörd, varvid Ia betonar uttrycket: ”kamratstödjande”, som kan liknas ett
erfarenhetsbaserat stöd.
•Tommy påminner oss om att vi bör tala vidare om hur vi ska föra statistik m.m.
•Anne föreslår en interimstyrelse tills föreningen kommit igång.
Ekonomi
Det framkommer tankar om en viss oro över att starta föreningen pga vissa ”ekonomiska frågetecken”.
•Ett förslag från Ia är att vi som förening därav kanske borde låta Socialförvaltningen administrera
ekonomin inledningsvis.

Anne tar denna oro på stort allvar, härmed lämnar både Anne & Tommy olika optimistiska förslag på hur
vi kan gå tillväga för att minska oron över ekonomin.
•Anne föreslår att SOF kan skapa konto för verksamheten.
•Tommy lämnar ett förslag om att eventuellt administrera pengarna från SOF.
Sammanfattningsvis enas gruppen om att Socialförvaltningen administrerar föreningens ekonomi.
•David tar upp frågan kring arvode/ersättning åt de som antar sig uppdraget som stödperson (samt blivit
godkända av styrelsen som stödperson och genomgått den obligatoriska utbildningen).
Här kan vi tänka oss olika alternativ, såsom:
● Ett fast arvode per klient
● Ett fast arvode per månad
● eller ett timarvode.
Stödpersonerna ska då rapportera, enligt de former vilka vi beslutar om, angående antalet klienter samt
utförda arbetstimmar.
Efter vårt studiebesök hos FBU i Danmark kan vi tänka oss att arbetstimmarna kan ligga omkring 4-5 h
per månad.
För att sätta ramarna och främja planeringen kring arvode så kan det möjligtvis underlätta om vi beslutar
oss för en fast summa arvode per månad.

Även andra frågor blir aktuella då vi resonerar kring arvode/ersättning.
T.ex:
● Hur många klienter kan en stödperson anta sig?
● Ska vi ha ett ”maxantal” klienter?
● hur ska klienterna kunna kontakta sin stödperson?
● Kan vi digitalisera vår verksamhet, t.ex via Facebook?
● Kan vi ordna en form av ”jour”?

 BS!!!
O
-Den 21/1-2019 (kl.13.30) arrangeras en samling för frivilligorganisationer samt för anställda på SOF och
AMF p å Fontänhuset, Norra Strandgatan 8 Helsingborg.
-Här får vi en bra möjlighet att framföra vad vår förening handlar om. Vi hoppas att de som har möjlighet
närvarar vid tillfället!

•Erik fortsätter sitt flitiga arbete om att förtydliga samt arrangera stadgarna till nästa möte (bland annat:
Puff och samhället).
•David & Erik enas om att titta närmare på stycket: Administration och funktionärer (dvs.
förtydligande ang styrelsen).
•Vi kommer även överens om att vi bör utse en kassörska.
Vi avslutar mötet med en stor tacksamhet till Anki (avgående ordförande), som hjälpt oss komma så långt
i processen som vi nu äntligen gjort! -Tack!
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