Protokoll för vid sammanträde med Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
Tanto seniorlokus förtroenderåd.
2019-03-11 kl. 11.15 i Klubbrum 3
Närvarande:
Kristina Rasch, ordf.
Kathrine Svensson, vice ordf.
Gun Johansson
Bertil Engman
Monica Eriksson
Ingegerd Grass
Lillemor Eriksson
Margareta Johansson
Marja Höök, revisor
Maud Ledel, kassör
Annica Friberg, sekreterare
Elisabeth Melén, verksamhetschef och sekreterare
Hulya Sinemli, SIOS kvinnokommitté
Anna Marusell, SIOS kvinnokommitté
Anmält förhinder att närvara:
Anita Larsson
§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och välkomnade Hulya Sinemli och Anna Marusell som representerade
SIOS kvinnokommitté. SIOS en samarbetsorganisation för etniska grupper i Sverige och startade
1992.
Hulya är ordförande i kvinnokommittén och Anna ledamot, de arbetar ideellt och har sitt kansli på
Södermalm. Tanken är att utveckla ett samarbete med kvinnokommitténs äldre föreningar/grupper.
Tellus med förtroenderådet planerar att bjuda in en grupp seniorer från syrianska Ikoros till
sommaren för att visa verksamheterna på Tellus och Tanto. Ikoros är verksamma i Södertälje.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
§ 4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§ 5. Rapporter och information
• Restaurang Filen
Gerd Vestberg bjuds in till förtroenderådets möten vid behov.
• Hornstulls SH förtroenderåd och Lusthuset
Ingen representant. Protokoll anslås på servicehusets anslagstavla.
Nytt inom staden är digitaliserade anslagstavlor på dagverksamheter mm. i stadsdelarna och
Lusthuset har fått en installerad.
• Tanto aktivitetscenter Bikupan
Ingen representant. Protokoll från mötet anslås på Bikupans anslagstavla.
Nytt inom staden är digitaliserade anslagstavlor på dagverksamheter mm. i stadsdelarna och Bikupan
har fått en installerad.

• Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
Filmduken i Drakenbergsalen har lossnat från sina fästen och rasat ner, ingen person kom till skada!
I väntan på att en ny filmduk installeras är Tellus tvungna att ställa in all verksamhet i
Drakenbergsalen under arbetet med uppsättningen. Inställda aktiviteter är film, musik, dans
gympagrupperna mm. Svante Rask med sitt Elvis-program som skulle uppträtt tisdag 12/3 kommer i
höst istället, 10 september.
Vävstugan har äntligen fått golvet utbytt och toaletten utanför vävstugan är helrenoverad efter
läckage i samband med den stora ombyggnaden i fastigheten.
Vartannat år har Tellus och Tanto en enkät om tillgänglighet, upplevelser och om hur nöjd man är
med att besöka Tellus/Tanto, enkäten finns nu på båda verksamheterna.
Utflykterna som finns i programmet och på hemsidan är fullbokade, bussresan till strutsfarmen har
30 personer som står på reservlistan och de kommer att ha förtur till nästa resa i september.
Det har varit våffelfika på Tanto som Monica och Lillemor höll i och de tyckte det var trevligt med
mycket folk och möjlighet till många samtal med besökarna.
Tellus firade fastlagsdagen med semlor, Annica, Inger och Gun gjorde ett 70-tal semlor som gick åt till
nöjda gäster.
Vi firade Internationella kvinnodagen på Tanto, Gunilla berättade om svensk kvinnohistoria och
visade en film om kvinnliga konstnärer. Efter programmet serverades kaffe och tårta.
Elisabeth har varit i kontakt med Patrik Larsson som har skapat en digital tjänst för äldre, SERW,
som ger kostnadsfria upplevelser för seniorer över 70 år. De erbjuder restaurangbesök, kiropraktiker
och sjukgymnaster. Information finns att hämta i receptionen,
Bertil har tipsat om burleskstjärnan Fräulain Fraukes show som nu går att se i Dramatens bar 28/3,
Ingen föranmälan behövs och kostnaden är 80 kr. Vi som går från Tellus träffas utanför Dramaten
kl. 19.00.
På önskemål är ett besök på Ersta diakonimuseum bokat 19 september, max 20 deltagare.
Vi enades om att inte ha museibesöket i programfolder utan endast sätta upp anslag i
verksamheterna då det snabbt blir fullbokat.
André fotograferar ledamöterna i rådet efter möte!
Tellus har besök från Japan tisdag 12/3 kl. 13.00 och Annica frågade om några från rådet vill delta vid
Kalligrafi av deras namn. Kathrine, Kristina, Lillemor, Gun och Monica önskar delta. Gun och Kristina
är med på hela studiebesöket
• Förtroenderådet
Kristina informerade EVEO hemtjänst nära dig, www.eveo.se, för ett ev. samarbete med Tellus och
Tanto. Mötet enades om att bjuda in en representant från EVEO till nästa möte för mer information
om verksamheten, Kristina kontaktar och bjuder in.
Kathrine föreslog en utflykt till Vaxholms hembygdsgård/café Blombergska udden eller ett besök på
Skansen som en aktivitet för förtroenderådet.

§ 6. Övriga frågor
Monica har besökt Helsans vårdcentralt, granne till Tellus, och fått veta att de som arbetar där inte
har en aning om Tellus och dess verksamhet. Rådet enades om att bjuda in representanter på
studiebesök, Kathrine och Monica frågar om de är intresserade.
§ 7. Nästa sammanträdde
Nästa möte måndagen 15 april kl. 11.15 i klubbrum 3
§ 8. Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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