MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFLYTANDERÅD

Tid:

Onsdag 30 maj 2018 kl 17:00 – 18:30

Plats:

Botkyrka kommunhus, konferensrum Alytus plan 2

Närvarande: Marianne
Christer
Andreas
Birgitta
Leyla
Mohabad
Therese
Johan
Nathalie
Nevzat
Mia
Pelle (vän till Mia)
Amina (vän till Mia)
Rickard
Iréne Cederborg, kultur- och fritidsförvaltningen
Ann-Katrin Hegvold, vård- och omsorgsförvaltningen
Alla hälsas välkomna och Ann-Katrin informerar om att Petra tyvärr är sjuk. Hon informerar även
om att vi till hösten planerar att bjuda in någon/några från LSS/Myndighet som kan hjälpa till att
förklara och reda ut hur man ansöker om insatser, skillnaden mellan beslut och GFP m m.
Flera av mötesdeltagarna önskar byta veckodag, onsdagar är svårt för de flesta p g a andra
aktiviteter. Förslag på dagar är måndagar eller tisdagar, och helst inte tidigare än 17:30. Vi
återkommer till detta i höst.
Iréne Cederborg informerar om aktiviteter under sommaren som t ex:
Fiskekväll på Sundby Gård 5/6
Båttur till Birka 7/7
Dygnskryssning till Åland 16-17/7
Resa till Mariefred 11/8 med möjlighet att åka gamla ångtåget från Läggesta
Politikercafé 22/8 i Hallunda Folkets Hus
Närmare information om detta har skickats ut till alla enheter och de som vill ha information direkt
via e-post eller brev lämnar sina kontaktuppgifter till Iréne.
Iréne berättar också om Botvidsgården i Trosa och att mer information kring bokning kommer när
det är klart med minibussar som kan köra dit. I nuläget finns en minibuss, men det ska komma
ytterligare en.
Iréne informerar om höstens aktiviteter med dans, en teatergrupp, Funkisfestivalen 10/11,
Äventyrsdag i Södertälje där man kan få prova på olika aktiviteter, Singelträffar, Klubben i
Hallunda på onsdagar samt en träffpunkt på 4H-gården Hågelby för dem som tycker om att hålla på
med djur. Information kommer att skickas ut.

A-K informerar avslutningsvis om att även VoF kommer att bjuda in till ett möte innan valet där
man får träffa vår nämndordförande Tuva Lund samt Yvonne Lundén från Daglig Verksamhet, detta
enligt önskemål från tidigare möte.
Kallelse till nästa inflytanderåd kommer någon gång under hösten.

