Protokoll för vid sammanträde med Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
Tanto seniorlokus förtroenderåd.
2019-04-15 kl. 11.00 i Klubbrum 3
Närvarande:
Kristina Rasch, ordf.
Kathrine Svensson, vice ordf.
Maud Ledel, kassör
Marja Höök, revisor
Gun Johansson
Bertil Engman
Monica Eriksson
Ingegerd Grass
Lillemor Eriksson
Anita Larsson
Margareta Johansson
Annica Friberg, sekreterare
Elisabeth Melén, verksamhetschef och sekreterare
Tim Utkutag, verksamhetschef EVEO hemtjänst
§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Tim Utkutag från EVEO hemtjänst kommer
till mötet kl. 12.00.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
§ 4. Bordlagda frågor
Datum för våravslutning beslutas under mötet.
§ 5. Rapporter och information
• Restaurang Filen
Gerd Vestberg, restaurangchef, bjuds in till förtroenderådets möten vid behov.
• Hornstulls SH förtroenderåd och Lusthuset
Ingen representant. Protokoll anslås på servicehusets anslagstavla.
Kristina informerade om att PRO Högalid kommer att ha sitt ”måndagskaffe” i Lusthuset i
fortsättningen.
• Tanto aktivitetscenter Bikupan
Ingen representant. Protokoll från mötet anslås på Bikupans anslagstavla.
Aktivitetscentret har börjat med söndagsluncher. Det kommer servera påsk buffé på Skärtorsdagen.
• Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
Den nya filmduken är monterad och fungerar som den ska.
Armatur i foajén utanför Drakenbergsalen har exploderat, Micasa kommer att göra en genomgång.
Det blir sedvanlig underhållning i Drakenbergsalen på Påskafton, Pierre Nilsson står för musik och
sång.
Tisdag 23/4 utgår musikunderhållningen och det visas film istället, ”Lucky” som handlar om äldre
arga män.
Elisabeth tackade förtroenderådet för deras insatser med Allmänna gymnastiken, besök på
Nationalmuseet, Levande museum och Våffelfika på Tellus.

Snart är det dags för bussutflykt till strutsfarmen och anmälningslistan är full, personal ringer runt till
alla anmälda för information om resan och hur den ska betalas.
Bertil tackades för information och inbjudan till Burlesk show på Dramatens bar, ett flertal ledamöter
från rådet och personal var där.
Södermalms SDF kommer att ha en informationsdag om äldreomsorgen och dess nätverk med kyrkan
och frivilligorganisationer på Tellus den 9 maj kl. 12.00-15.00.
Programgruppen träffas den 23/4 kl. 14.15 för att prata om sommarens och höstens program.
Som tidigare kommer ett separat sommarprogram finnas till hands för besökare.
Nya hemsidan är snart klar, gör gärna ett besök kanske redan imorgon.
Bord och stolar kommer att finnas på terrassen till påskhelgen.
Städning av toaletter och korridor på Tanto sker nu endast en gång per vecka, ingen information
innan neddragning av städningen. Micasa får många felanmälningar från de olika verksamheterna
och de är informerade om vikten av det städas vid flera tillfällen i veckan då det är många olika
verksamheter och besökare i omlopp.
• Förtroenderådet
Rådet enades om att ha våravslutning med ett besök på Skansen, Gun föreslog att köpa ett årskort
för 275 kronor för pensionärer. Kathrin kollar om det finns någon grupprabatt.
Bertil föreslog en utflykt till Saltsjöbaden där man kan äta lunch på Holmens brygga.
Tim Utkutag, verksamhetschef på EVEO hemtjänst nära dig. Tim var inbjuden till mötet av Kristina för
att diskutera ett eventuellt samarbete. Tim presenterade sig och informerade om deras verksamhet
som inte bara är insatser i hemmet utan också aktiviteter för äldre med möjlighet att träffa andra.
Eveo har sittyoga på Tanto seniorlokus en gång per vecka. Kicki som är ledare och instruktör för
cirkelträningen på Tellus har även yogagruppen med ca 30 deltagare per tillfälle. Det diskuterades att
yogan eventuellt kan utökas med en grupp till i veckan. Vi planerade även att ha ett gemensamt
program vid sommarens utflykter till Årtalundens koloniträdgård. Elisabeth och Tim håller kontakt
med varandra.
§ 6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 7. Nästa sammanträdde
Nästa möte torsdagen 23 maj kl. 11.00 i klubbrum 3
§ 8. Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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