
ANTECKNINGAR FRÅN MÖTET MED FÖRÄLDRASTÖDSGRUPPEN 
2019-02-07 BILDANDE AV FÖRENINGEN, PUFF (PLACERADE UNGAS 

FÖRÄLDRAFÖRENING.) 
 

Närmande: Anne, David, Emily, Erik, Tina & Tommy.  
 
 

Dagens möte inleds med en väl genomtänkt dagordning dock kombinerad med väsentliga 
frågetecken kring den viktiga frågan avseende lokal.  
Eva Storlind gav föräldrastödsgruppen förslag om att kontakta HISO (Helsingborgsidrottens 
samorganisation) angående lokalfrågan.  
Erik har varit i kontakt med HISO via telefon.  
Emily har även haft kontakt med HISO, varvid ett möte blivit bokat den 20/2 med Maria Jönsson, 
projektledare vid skol- och fritidsförvaltningen.  
 
Erik som ordnat dagordning för bildande mötet av föreningen, PUFF - Placerade ungas 
föräldraförening, anger att han haft kontakt med Skatteverket som godkänt vår föreningsfråga.  
 
Diskussionen angående lokal fortsätter varvid Erik nämner HELSAM, som är en del av Röda 
korset. 
David ger som förslag att vi eventuellt kan kontakta Hyresgästföreningen för att se efter 
lokalfrågan.  
Möte med HD-husets projektledare, Maria Jönsson är bokat den 20/2. 
Inför detta möte med skol- och fritidsförvaltningen har föreningens medlemmar bokat ett möte 
med Tommy Grundström för att punktera föreningens behov (lokal m.m) samt vad föreningen 
kan erbjuda allmänheten, det vill säga vad föreningen kan erbjuda målgruppens utomstående.  
 
Erik kommer finjustera vissa delar av stadgarna, bland annat stycket: 
 2. Medlemskap (aktiviteter, stödperson, medlemskap).  
Justering kommer även göras vid stycket: 
3. Administration (avseende styrelsen som kommer bestå av 0-3 ledamöter istället för 4 
röstande ledamöter).  
 
Vi tar ett gemensamt beslut gällande årsavgiften för medlemskap i föreningen, PUFF -50kr. 
 
 
Text: Emily Ellerström.  
 
 



DAGORDNING: 
 

Dagordning för bildande möte, PUFF - Placerade ungas föräldraförening 2019 02 07 
 

1. Mötet öppnas 
-Erik för sin dagordning: 

2. Val av mötesfunktionärer:  
○ Ordförande -Erik Aludden  
○ Sekreterare -Emily Ellerström 

3. Beslut om föreningens namn -PUFF 
4. Antagande av stadgar - var god se stadgar för Puff-placerade ungas föräldraförening 

(bildande datum 2019-02-07).  
5. Val av styrelse fram till första årsmöte  

○ Ordförande (Erik Aludden) 
○ Sekreterare (Emily Ellerström) 
○ Kassör/kassörska (Tina Wilhelmsson) 
○ (Ledamot?) 

6. Fastställande av att föreningen har bildats 
7. Kommande möten: 

○ Datum för första årsmöte 
○ Datum för första styrelsemöte 



8. Mötet avslutas. 

 


