
Minnesanteckningar från P-mötet 2018-01-30 

 

Närvarande: Frånvarande: 

Joakim  Patrick 

Janne  Ebba 

Oscar  Jeanette 

Cilla  Eva 

Jojje  Håkan 

Vanna  Brian 

Emma   

Maria   

  

 

Allmänt 

§1 Vi gick laget runt och konstaterade att alla mår rätt bra. 

Jonathan 

§2 Är vid gott mod, helt ok. Lite döden-döden-prat, ångest i krampsituationer. 

Jonathan har läkartid, vi kolla om det går att höja ångestdämpande. 

§3 Vi diskuterade onsdagens bowlingupplevelse där Jonathan fick ett totalbryt då 

han fick avbryta bowlingen (efter tre stesolid). Vi håller koll på detta. 

§4 Oscar påtalade att även Jonathans vänstra fot börja påminna om den högra. 

Maria har gjort samma observation. Vi behöver åka till fotspecialisten i Jönköping, 

eventuellt kan det bli fråga om ytterligare en ortos.  

§5 Vi diskuterade hur vi kan träna Jonathans högra sida. Joakim sa att det går bl a 

då han tränar (han ”fuskar” litegrann). Även små saker som att hålla i själv med 

höger och jobba med vänster är träning. Daniel berättade om toapappret där 

Jonathan kan hålla själv och riva av. 

§6 Oscar påtalade att det kan vara bra om vi håller koll på bilen, särskilt när det 

snöar och är kallt. Det är svårt att bryta igenom pansaris om bilen stått några dagar. 

Jonathan kanske kan gå ut och skrapa den om han ändå är ute i andra ärenden? 

§7 Daniel funderar på om Jonathan skulle vilja spela trummor. Han undersöker 

vidare. 

§8 Maria undrade hur det går med feedbacken som vi pratade om förra mötet. De 

flesta skruvade på sig. Vi tar nya tag! 



§9 Willyskortet: Nu när vi har fler kunder så är det viktigt att ange en referens när vi 

handlar fika osv. Jonathan är kund 1 och referensen på Willys är 0001. 

§10 Schema till sommaren görs 25/2. Bra om de som kan talar om när de vill vara 

lediga. 

§11 P-mötet den 27/3 ändras till den 28/3. 

§12 Vi sätter igång med Instagram igen. Vanna, Janne, Maria och Oscar sig. 

 

Avvikelser 

§13 Ett fåtal denna gång. Dom tar vi nästa möte 

 

Nästa möte 

28 Mars 15.00-17.00 på Industrigatan 44B 

 

 

 

  

 

 

 


