Protokoll för vid sammanträde med Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
Tanto seniorlokus förtroenderåd.
2019-01-15 kl. 13.00 i Klubbrum 3
Närvarande:
Kristina Rasch, ordf.
Kathrine Svensson, vice ordf.
Maud Ledel, kassör
Marja Höök, revisor
Monika Johansson
Margareta Johansson
Gun Johansson
Ingegerd Grass
Bertil Engman
Annica Friberg, sekreterare
Elisabeth Melén, verksamhetschef
Anmält förhinder att närvar:
Anita Larsson
Lars Åstrand
§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§ 4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§ 5. Rapporter och information
• Restaurang Filen
Enligt uppgift, goda grytor, den traditionella lutfisken på Luciadagen var perfekt. Dessvärre är
potatisen inte ok, framförallt på helgerna, den har ofta en hård hinna och är inte varm.
Gerd bjuds in till förtroenderådets möten vid behov.
• Hornstulls SH förtroenderåd och Lusthuset
Ingen representant. Protokoll anslås på servicehusets anslagstavla.
• Tanto aktivitetscenter Bikupan
Fortsatt gott samarbete. Vi hade gemensamt Luciafirande även i år från Gotlands Tonsättarskola.
Protokoll från mötet anslås på Bikupans anslagstavla.
• Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
Viktig information, filmen 21/1 Unga Astrid kommer att visas vid ett senare tillfälle och istället visas
Mamma mia 2.
Julaktiviteterna avlöpte till stor belåtenhet för besökare och personal. till.
Julmarknaden var välbesökt, de som bokat bord för försäljning var nöjda och fick mycket sålt.
Förtroenderådet hade sedvanligt glöggbord, lotterier, loppis, bokbord och auktion som gick med
förtjänst.
Det var Luciafirande på Tanto. Tellus/Tanto hade gemensamt Luciatåg med Bikupan även i år med
Luciatåg från Gotlands tonsättarskola. Barn från Förskolan Rosen kom även i år för att se det vackra

Luciatåget. Först lussades det i Svärdet och efter det i Bikupan. Tanto seniorlokus serverade kaffe och
lussebullar i Bergsgruvan, även i Bikupan fanns det möjlighet att fika.
Det har varit musikunderhållning på Tellus med Siriusorkestern som framförde julsånger.
FATIMA höll i julfirandet på Tanto julafton och juldagen, det serverades julbord, underhållning och
julklappar till många tacksamma besökare i trivsam gemenskap.
Nyårsunderhållning på Tellus med Marianne Z med tre Herrar som stod för musiken.
Förtroenderådet bjöd besökarna, ca 150 personer, på alkoholfritt bubbel och snacks. Gun J höll i
serveringen tillsammans med personal.
På nyårsdagen visades Nyårskonserten från Wien direktsänd på storbild på Tanto. Kristina höll i
trådarna och serverade bubbel och snacks till ca 25 deltagare.
Programfoldern Våren 2019 kom i mitten av december och finns nu att hämta på Tellus och Tanto.
Programmet 2019 har skickats med internpost till alla stadsdelar och nämndpolitiker, Stadshusets
politiker, Äldreförvaltningen mm.
Programfoldern 2019 är uppskattad av besökarna och nu är det lättare att särskilja aktiviteter på
Tellus och Tanto, Tellus är grönmarkerad och Tanto röd. Programmet för våren finns även hemsidan.
www.tellusfritidscenter.se, där finns även PDF-fil att hämta för utskrift.
Från det programmet levererats så är det många som redan hunnit anmäla sig till de olika
utflyktsmålen som finns under Våren. Utflykterna är mer populära än någonsin.
Nyheter för våren är Sittyoga och visning av de gamla Husmorsfilmerna på Tanto.
Annica har gått i deltidspension 1/1–19. Ny personal, Roger Lindberg, som jobbar måndagar.
Roger ska ha blandade arbetsuppgifter som vaktmästare med hantverkskompetens.
Pirkko Vilhelmsson, bibliotekarie, har gått i pension och ersätts av Eva Eriksson som tidigare arbetat
på sjukhusbibliotek.
Det har varit storstädning av sju toaletter på Tellus, det utförs två ggr /år av ett städföretag.
Det är Förtroenderådsval tisdag 22 januari 2019 kl. 13.00 i Drakenbergsalen. Efter valet blir
underhållning med Marielle som har Musikquiz.
Rådets ledamöter 2018 står till förfogande i förtroenderådet 2019 förutom Monika Johansson som
avstår på egen begäran och Lars Åstrand. Det har inkommit två nya namn för nominering inför valet,
Monica Eriksson och Lillemor Eriksson.
Förfrågan via mejl till PRO och SPF i Stockholm så har inget svar inkommit.
Ett stort TACK till förtroenderådet för gott samarbete och all hjälp under året!
• Förtroenderådet
De som ställer upp för nominering i valet av förtroenderåd 2019 är:
Kristina, Kathrine, Maud, Marja, Anita, Gun, Ingegerd, Margareta, Bertil Engman. Två nya personer
nomineras, Monica Eriksson och Lillemor Eriksson.
Maud redovisade inkomster och utgifter i samband med julmarknaden.
Rådet framförde ett tack för allt som anordnas på Tellus och Tanto. Rådet erbjöd att hjälpa till i
verksamheten, receptionen, bokning av anmälningar till olika aktiviteter mm. vid behov.
Inför valet tisdag 22/1:
Långbord dukas för ca 50 personer.
Förtroenderådet bjuder på kaffe med kaka under valet och ansvarar för inköp och dukning.
Kathrine, Margareta och Marja står för dukning.
Kathrine köper servetter och värmeljus, Kristina beställer bröd och köper kaffe, mjölk och socker.
§ 6. Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 7. Nästa sammanträdde
FÖRTROENDERÅDSVAL på Tellus fritidscenter 22 januari kl. 13.00
Konstituerande möte direkt efter valet.
§ 8. Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse på 2018 års sista sammanträde och avslutade mötet.

Sekreterare

Ordförande

Annica Friberg

Kristina Rasch

