
Protokoll från Puffs styrelsemöte 20190425  

 

Närvarande: 

Erik, Ordförande               

Tina, Kassör 

Carina, inbjuden  

Ilham, inbjuden 

Patrik, inbjuden 

Tommy, adjungerad tjänsteperson 

Eva, inbjuden tjänsteperson 

 

1. Ordförande öppnar mötet 

 

Information om frånvaro.  

Avstämning kallelse och föregående mötesprotokoll. Dagordningen fastställdes. 

Kommentar ang. föregående protokoll.: Föreningen går ej vidare med att undersöka 

fler alternativ för samtalsrum då medlemmarna är nöjda med lokalen på Träffpunkt 

Sköldenborg. 

 

2. Telefon för stödpersoner. 

 

Beslut: Att den telefon som Erik köpt in skall användas som föreningens officiella 

telefon med kontantkorts abonnemang. 

Att föreningens stödpersoner tillhandahålls kontantkort att använda i egen privat 

mobil genom att ha två simkort till en och samma telefon. 

 

3. Bankkonto 

 

Erik informerade att det återstår viss byråkrati med ansökan om föreningens 

bankgiro.  

Beslut: Att Erik och Tina arbetar vidare med ett bankkonto som är anslutet till swisch. 

 

4. Verksamhetsbidrag 2020-2022 

 

Beslut: Att ge Erik i uppdrag att göra ansökan om föreningsbidrag 

 

 

 



5. Information om forskningsprojektet ”Föräldrar på avstånd” 

 

Tommy informerar om projektet som drivs av FoU Göteborgs regionen tillsammans 

med 8 kommuner där dessa skall bygga upp särskilt riktat stöd till föräldrar som har 

sina barn placerade. Anna Melkert leder projektet. De vill följa vår utveckling med 

vårt koncept. De kommer att bjuda in oss till en spridningskonferens i januari 2020. 

Tommy informerar också om att vi får stöd av FoU Helsingborg i att ta fram ett 

underlag för att utvärdera vår egen verksamhet. Föräldragruppen har granskat 

frågematerialet och anser att de frågor som finns är bra och naturliga att ställa till 

föräldrar. 

 

6. Övriga Frågor 

 

Tommy visade de visitkort som tagits fram som ett material för handläggarna på 

förvaltningen att ge till föräldrar när de berättar om att vi finns som stödverksamhet. 

Tommy berättade också att vi fortfarande inväntar vår broschyr från förvaltningens 

kommunikatörer.  

 

Tommy, Erik och Carina kommer att förbereda informationen till nämnden den 23/5.  

 

Erik informerade om att vi behöver ha ett ordinarie årsmöte för föreningen innan juni 

månads slut. Förberedelserna samt datum för årsmötet kommer att avhandlas på 

nästa styrelsemöte. 

 

7. Datum för nästa styrelsemöte 

 

Beslut: Nästa styrelsemöte blir den 27/5 kl. 10.00 i Sköldenborgs lokaler 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

 

 

Tommy  

 


