Protokoll för vid sammanträde med Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
Tanto seniorlokus förtroenderåd.
2020-02-24 kl. 13.00 i Personalrummet
Närvarande:
Kristina Rasch, ordf.
Kathrine Svensson, vice ordf.
Maud Ledel, kassör
Margareta Johansson
Gun Johansson
Ingegerd Grass
Bertil Engman
Monica Eriksson
Lillemor Eriksson
Annica Friberg, sekreterare
Elisabeth Melén, verksamhetschef
Anmält förhinder att närvara:
Marja Höök, revisor
Anita Larsson
§ 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
Rådet enades om att bjuda in Restaurangchefen Gerd nästa möte.
• Hornstulls SH förtroenderåd och Lusthuset
Ingen representant. Protokoll anslås på servicehusets anslagstavla.
Rådet enades om att bjuda in personal för information om deras verksamheten till kommande möte
under våren.
• Tanto aktivitetscenter Bikupan
Fortsatt gott samarbete. Tanto seniorlokus hade en gemensam klädbytardag med Aktivitetscentret
29/1 som blev ett uppskattat evenemang, vi planerar att göra om det igen.
I mån av plats är även Tanto seniorlokus gäster välkomna på aktiviteter i Bikupan.
Protokoll från mötet anslås på Bikupans anslagstavla.

• Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
Elisabeth tackade för all hjälp från rådet, våffelfika på Tanto, Musikcafé på Tellus och utflykten till
Stadsmuseet. Tack även till Margareta som höll i seniorgympan när Marielle var ledig och Monica och
Lillemor som leder stavgångspromenaden varje måndag.
25/2 är Fettisdag med semlor och kaffe i foajén på Tellus, Gun och Ingegerd hjälper till med
serveringen.
25/3 är det våffelfika på Tellus, Monica och Lillemor hjälper till med gräddning och servering.
Bibliotekarie Gunilla Stjernqvist har sin sista arbetsdag på fredag 28/2 sen är hon pensionär.
Låntagare på biblioteket är välkomna till Klubbrum 4 på fredag 28/2 kl. 14.00 för att tacka av Gunilla,
kaffe och tårta serveras från kl. 14.00.
• Förtroenderådet
SIOS Kvinnokommitté Kommer att bjudas in till Tanto och Tellus under våren, Kristina har kontakt
med representanter från SIOS och återkommer med datum för besöket.
Personal från Lusthuset kommer att få en inbjudan till ett kommande möte under våren för att ge
info om deras verksamhet.
§ 6. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 7. Nästa sammanträdde
Nästa möte är måndag 23 mars kl. 11.00 i Personalrummet
§ 8. Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse på 2019 års sista sammanträde och avslutade mötet.
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