
Protokoll från Puffs styrelsemöte 2019-03-22 

 

Närvarande:    Carina  

Anne  

Tina  

Ia  

Tommy  

Erik  

 

1. Ordförande öppnar mötet 

Information om frånvaro och att vi är nu en registrerad förening med organisationsnummer 

802522-3770. 

Avstämning kallelse och föregående möte. Dagordning fastställdes. 

 

2. Lokalfrågan 

Vi har för närvarande 5 möjliga alternativ 

o HD-huset, de har inte återkommit efter vårt besök eller svarat på mailförfrågan 

o Träffpunkt Sköldenborg, besök bokat 

o Helsam, Viktor  

o Drottning H, Saul Sagnea 

o Hyresgästföreningen 

Nästa steg blir besöket på Träffpunkt Sköldenborg, Irene Johannesson, tisdag 26/3 kl.15, vi 

möts utanför lokalen på Hebsackersgatan 6. Kom ihåg att ta foton till de som inte kan 

närvara. 

 

3. Utbildning av stödpersoner 

En första utbildning kommer att hållas onsdag den 27/3, kl. 13 – 16:30. Plats: Bredgatan 17 

rum 515. (gå till höger när ni kliver ur hissen vån 5). Utbildningen omfattar: 

Lagar 
SOF organisation 
Vad är ”Barnens bästa” 
Föräldrars rättigheter 
Film – Mamma på avstånd, med efterföljande diskussion 
Fallbeskrivningar att prata kring 
Ramar för uppdraget 
Förhållningssätt 
 

Tommy mailar förhandsinformation för var och ens förberedelser. 

  



4. Medlemmar 

o Avgifter: Tina och Erik öppnar ett bankkonto med betalkort. Erik ordnar en telefon 

med Swish. Anne kommer att stötta Tina som representant för SOF i de ekonomiska 

uppgifterna. 

o Värvning: Ett telefonnummer ordnas i och med Swishtelefonen. Efter 

marknadsföringen enligt punkt 5 kommer Ia att starta en informationssida på 

Facebook, senare kan den utökas med ett forum eller liknande. 

 

5. Planläggning att föra ut information om Puff 

o Ett möte för presentation av Puff till Socialnämnden är bokat till den 23/5 kl. 16 – 

16:30. 

o De olika verksamhetscheferna är tillfrågade om möten för information 

o En broschyr under arbete presenterades av Tommy, visitkort är också på gång att 

tryckas 

o Ytterligare plan är att Puff bjuder in intressanta till informationsmöte 

 

6. Övriga frågor 

o Arvode: Ansökan om arvode ska framöver lämnas till Tommy Grundström. SOF 

utreder ramar och omfattning. 

o Forskningsprojekt ”Föräldrar på avstånd”: Tommy har snappat upp att Västra 

Götaland påbörjat ett forskningsprojekt och kontaktade FoU (forsknings- och 

utvecklingsenheten för social hållbarhet). Puff kommer att bli inbjuden att informera 

hos de 8 kommuner som ingår i projektet. 

 

7. Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 25 april, kl. 11. 

 

8. Mötet avslutades. 

 

 

Erik, ordförande. 

 


