Medlemsmöte Folkets hus Karlholm 2017-09-05

Västland
*

Ordförande hälsade ca 85 medlemmar välkomna till höstens första medlemsmöte.
Särskilt välkomnades Annika Jansson och Felix Pontén, båda biståndshandläggare på
Tierps kommun och Gunnel Eriksson från ABF i Tierp. Även de egna medlemmarna Evy
Bendz och Sonja Jansson välkomnades extra.

*

Biståndshandläggarna inledde mötet med att berätta om hur handläggningen av
biståndsansökningar går till. Socialtjänstlagen styr processen som innefattar punkter som
Ansökan/Utredning/Behovsbedömning/Beslut/Verkställighet/Genomförande/Uppföljning.
Besluten kan innefatta Serviceinsatser, som t ex städning, tvätt, inköp, bank- och
postärenden, tekniska hjälpmedel och matdistribution.
Det kan även beslutas om Omvårdnadsinsatser, t ex hjälp med egenvård, hjälp vid
måltider, stöd och hjälp på natten, ledsagning, trygghetslarm mm.
Annika och Felix informerade också om regler för Korttidsvistelse på Danielsgården i
Tierp, om Vård/Omsorgsboende (fyra ställen i kommunen), om Stöd till anhöriga som
vårdar familjemedlemmar hemma och om Kontaktpersoner.

*

Därefter berättade Gunnel från ABF och vår studieorganisatör Anita om höstens
studiecirklar. Det erbjuds cirklar i Vaxmålning, Sidenmålning, Väskor av kaffepaket,
Halmslöjd (senare i höst), Qi gong, Minilagbok för sambor, Boule (prova-på och regler),
Betonggjutning, Decoupage, Ljusstöpning (senare i höst), Internetbanken och
Släktforskning. Intresselistor till samtliga cirklar fanns utlagda i lilla salen för intresserade
att anteckna sig på.
Ett tack framfördes till Solveig Erikzén som lett Läs och lyssna-cirkeln i 11 terminer och
nu tar time out. Förhoppningsvis tar någon över cirkelledarrollen efter Solan.
Gunnel berättade om en keramikgrupp som hon leder i Tierp och som har första träffen
på Palmgatan 3C den 21 sept kl 10. Intresserade hälsas välkomna, man kan prova gratis
tre gånger, sedan en avgift på 330 kr/termin + ca 200 kr för lera.

*

Festkommittén bjöd sen på kaffe med smörgås och god kaka.

*

Stefan uppmanade sångglada medlemmar att komma till PRO-lokalen 20 sept kl 10 för
höstens första körövning med Tonåringarna.

*

Efter kaffet blev det Evys och Sonjas tur att ta hand om mikrofonen. De visade fantastiska
bilder och berättade om en vandring i östra Nepal som de genomförde i våras.
Vandringen startade i huvudstaden Kathmandu och de visade bilder från ett brokigt och
annorlunda gatuliv, bilder från raserade hus från jordbävningen 2015 och ett tempel från
1400-talet med ett tak som bärs upp av pelare med erotiska bilder. Vandringen fortsatte
sedan upp mot 4 000 meters höjd med fantastiska vyer över Himalaya och kalla nätter i
dragiga bostäder. En spännande och intressant resa med många annorlunda intryck och
upplevelser.

*

Reseledaren Börje berättade att julbordsresan blir den 13 dec. En vårresa till Åland
planeras också.
Göran Humling uppmanade medlemmarna till medlemsvärvning bland vänner och
grannar för att målet med 300 medlemmar till 11 nov ska uppnås.

*

*

*

Vid olika tillfällen under eftermiddagen kom ordförande Bosse med information:
Nästa medlemsmöte tisd 17 okt
70-årsjubileum lörd den 11 nov kl 17
Bingon för medlemmarna startar onsd 6 sept kl 12 i PRO-lokalen
Solstickorna startar torsd 7 sept kl 14 i PRO-lokalen
Bouleserien i A-gruppen avslutad, Tobo vann. B-gruppen spelar sista omgången
månd 11 sept, Karlholm redan klara segrare.
Avslutning för boulespelarna i Tierp månd 18 sept kl 10.00.
Dragning på lotterierna.

*

Ordförande tackade alla, medverkande och festkommitté och avslutade sen mötet.
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