
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 11 november 

2019 

Närvarande             Sara Dahlberg, Gun Lindkvist, Karin Burman, Gunilla Nutti,  

          Hans Danielsson, Synnöve Dellqvist, IngBritt Dupuich, Dag Wikman 

 

Anmält förhinder    Torbjörn Lindkvist p g a sjukdom 

Adjungerade            Veronica Magnusson, Wivianne Edelsvärd-Öberg, Hans Engström

    

§ 151 Öppnande 

          Ordförande Sara Dahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§ 152 Justerare 

          Gunilla Nutti valdes, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§153 Dagordning 

         Utsänd dagordning fastställes. 

§ 154 Föregående protokoll 

          Protokollet godkändes. 

§ 155 Ekonomi och medlemsutveckling 

          Presenterades balans- och resultaträkning t o m 2019-10-31. Styrelsen konstaterar 

          en tillfredsställande ekonomisk situation. 

 

          Medlemsantalet är nu 772 personer. 

  

§ 156 Valberedningen 

          Valberedningens representanter Veronica Magnusson och Wivianne Edelsvärd-Öberg 

           redogjorde för valberedningens arbetssätt. Arbetet inför kommande årsmöte har 

           påbörjat. 

           Diskuterades svårigheten med att engagera medlemmarna i föreningens 

           arbete/arrangemang.  

           

§ 157 Styrelsens arbetsordning 

          Genomgång av styrelsens arbetsordning. Ordföranden uppdaterar arbetsordningen 

          per 2019-11-11. 

          Styrelsen konstaterar att vi ännu inte lyckats tillsätta Reseombud. 

 



§ 158 Rapporter  

          - Pensionärsorganisationerna uppmanar föreningarna att vara aktiva för inrättande 

             av pensionärsråd i alla kommuner. I de kommuner där det finns, påtalas vikten 

             att ledamöterna är aktiva att föra pensionärernas talan. 

           - Information om hur vi kan söka sponsorer. Skrivelsen delades ut och beslutades att 

             ärendet behandlas vid nästa möte. 

           - Beslutades att söka bidrag från Socialstyrelsen för aktivitet ” Bryta ensamheten bland 

              äldre”. Gun och Hans E ansvarar för ansökan. 

           - Information från SPF distriktet om deras arbete med att ta fram en  

             Diskrimineringspolicy samt att undersöka möjligheterna att inrätta en form av 

             ”Diskrimineringsombudsman”. 

           - Genomgång av erfarenheterna från det senaste aktiviteterna. Glädjande med  

              många deltagare och bra program. 

              

 

§ 159 Studiecirklar 

          Gunilla rapporterade att en del studiecirklar är inställda (för få deltagare) men 

           återkommer nästa år. 

           Arbete pågår med utbildning av ledare till ”Ensamhetsgruppen”. 

           P g a Torbjörns sjukdom så är en del aktiviteter pausade.  

 

§ 160 Hemsidan 

          Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Närmast skall cirkelverksamheten uppdateras, 

          ansvariga Hans E och Gunilla. 

          Beslutades att styrelsens ledamöter ansvara för inlägg på hemsidan. 

          - Dec Synnöve 

          - Jan Dag 

          - Febr Hans D 

          Hans E undersöker möjligheten att införa en ”Dialogruta” på hemsidan. 

          Under sista månaden har det gjorts 376 besök på hemsidan. 

 

§ 161 Nästa möte 

          Nästa möte 2019-12-16 kl 13.00 i samma lokal. 

 

§ 162 Avslutning 

          Ordförande tackade för dagens möte. 

 

 

 

Dag Wikman  Sara Dahlberg Gunilla Nutti 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

    

     

        



 

 

 

 

  

          

      

          

         

            

         


