
KPG 11/01/2021 

KPG protokoll 
Närvarande: Faadumo, Alice, Johan, Carl och Peter 

 

1. Öppna mötet 

2. Mötesfunktionärer  

a. Ordförande: Faadumo 

b. Sekreterare: Peter 

c. Justerare: Alice 

3. Föregående möte 

  Inget att tillägga.  

4. Rapporter 
a. OMVÄRLDSANALYS 

Smittskyddsläget har inte förbättrats sen den andra vågen kommit. Det 

sker fortfarande en omfattande smittspridning i landet  

En ny smittskyddslag har trätt i kraft i dag med skrivelser som berör 

vår verksamhet. Vaccineringen av riskgrupper och sjukvårdspersonal 

har påbörjats.  

b. STYRELSEN 

På grund av den låga verksamheten samt att kontoret inte har öppet i 

samma utsträckning har huset ytterdörrar stängts för icke-medlemmar.   

c. EU 

Än så länge har vi ingen uppskattning om hur 2020 har gått 

ekonomiskt.  

d. OPSAM 

Information hur sektion 2 verksamheten kommer efterfölja dom nya 

skrivelserna från landstinget angående smittskyddsläge.  

e. PROGNOSER 

Prognosarket är ännu inte färdigt pga mycket annat att göra.  

 

5. Övriga frågor 

1. Bidragsansökan 

a. Korttidsarbetet 
Fortsätter söka med tremånaders intervall. 

b. Regionalt verksamhetsbidrag 
c. Kommunens Corona bidrag 
d. Boverkets Coronabidrag 

Sammanställs med 5.e. 
e. Kulturrådets bidrag  

Vi har blivit beviljade 150k från Boverket och 350k från 

Kulturrådet. Vi har kompletterat våra ansökningar med information 

om att vi har fått andra bidrag och väntar på svar om vi kommer få 

båda bidragen samt om summan är den samma.   
 

6. Krispaket 

Ändringar som ska föras in i den sammantagna krisplanen: 

När en trigger uppfylls bör styrelsen informera relevanta parter om vilken 

åtgärd som har vidtagits samt en motivation.  



KPG 11/01/2021 

När styrelsen avvikelser från krisplanen bör detta motiveras och relevanta 

grupper informeras.   

Krispaket 1 

Tillägg, ny åtgärd: sammanfattning av viktig information till medlemmar. 

Ansvarig: styrelsen.  

 

Krispaket 2 

Förberedelser  

Punkt 4 ansvar: PU och personalen ser över vilka arbetsuppgifter som behöver 

utföras. Styrelsen ansvarar för att organisera grupper och fördela arbetet 

därefter. Styrelsens involvering ska inte inkräkta på medlemmars möjlighet att 

besluta och organisera arbetet dom deltar i.   

Triggers för gult kort 

Lägg till ett kryss på punkt 1.  

Åtgärder för gult kort 

Tillägg i enlighet med förberedelser på punkt 4 under ansvar i enlighet med 

förberedelser.  

Ändra punkt 5 till: Stoppa gratiskaffe för alla förutom volontärer.   

 

Krispaket 3 

Förberedelser 

Punkt 1 ansvar tillägg: samt berörda verksamhetsgrenar.   

Triggers för rött kort 

Ersätt punkt 1: Restriktioner som omöjliggör intäkter som inte kan 

kompenseras med besparingsåtgärder eller ersättas av bidrag. Vilket under en 

övergriplig tid kommer leda till att ekonomiska resurser töms.  

Åtgärder för rött kort  

Punkt 6 ansvar tillägg: i enlighet med förberedelser.  

 

7. Skicka till Styrelsen/AU. 

a. Förslag om ändring av triggervärden första triggervärdet borde ligga på 

200k. Andra borde ligga på 400k.  
b. Protokollet  

c. Uppdaterad krisplan.  

8. Nästa möte 
Den 2021-02-01 kl. 18:00 

9. Mötet avslutas 

Mötet förklaras avslutat.  

 
 


