
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 16 december 

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 

    

§ 163 Öppnande 

          Ordförande Sara Dahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen till Storgatan 138. 

§ 164 Justerare 

          IngBritt Dupuich valdes, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§165 Dagordning 

         Utsänd dagordning fastställes. 

§ 166 Föregående protokoll 

          Protokollet godkändes. 

§ 167 Ekonomi och medlemsutveckling 

          Presenterades balans- och resultaträkning t o m 2019-11-30. Prognosen för 2019 

          pekar mot ett, glädjande, positivt resultat. 

          Budgetarbetet för år 2020 är påbörjat. 

          Beslutades att inte göra något 65-års utskick. Fortsätter med att utveckla det  

          inledda arbetet med informationsträffar. 

           

          Medlemsantalet är nu 772 personer. Året har gett 61 nya medlemmar och 22 

          medlemmar har lämnat föreningen. 

            

§ 168 Styrelsens arbetsordning 

          - Presenterades utkast till Verksamhetsplan. Beslut tas vid nästa styrelsemöte. 

          - Presenterades utkast till studiecirkelverksamheten våren 2020. Viss revidering 

            gjordes. 

          - Genomgång av förslag till program jan-juni 2020. Förslaget fastställdes. 

          - Bearbetning av Verksamhetsberättelsen 2019. Fastställs vid nästa styrelsemöte. 

 

 

 



§ 169 Rapporter  

          - Vår representant i KPR, Mona Wilsson, har sänt in skriftlig rapport 

              (bilägges originalprotokollet). Styrelsen uttryckte tillfredsställelse över 

               arbetet.     

          - Inbjudan till cirkelledarutbildning ”Tillsammans mot ensamhet” som arrangeras 

            av distriktet den 20 februari 2020. Anmälan till Gunilla Nutti. 

          - Genomgång av genomförda aktiviteter: 

             - 22/11 PUB-afton Lemon Tree. Positiv respons. 

             - 27/11 Månadsmöte. Bra deltagande. 

             - 11/12 Månadsmöte. Bra deltagande. 

          - Äskande om bidrag är sänt till Socialstyrelsen. Kontaktar Pireva under 

               januari 2020.    

 

§ 170 Studiecirklar 

           Efterlyser fler ledare till studiecirklarna. 

           

§ 171 Övriga frågor 

          Fråga om inköp av mobil ”föreningstelefon”. IngBritt får i uppdrag att undersöka 

          kostnader för telefon och abonnemang. Beslut tas senare. 

  

          Beslutades att God Jul och Gott Nytt År hälsningar sätts in på hemsidan, annons i PT    

          samt gruppmail. 

 

          Beslutades att uppmärksamma 90-åringar med gratulation. Gun handlägger under 

          år 2020. 

 

          Beslutades om lotteripris 10:- vid medlemsträffarna. 

 

          Beslutades att klargöra struktur (vem-gör-vad) vid våra medlemsträffar. 

 

          Vilka lokaler finns i kommunen som kan vara intressanta för våra aktiviteter? 

           Ev samarbete med andra organisationer. Uppmanar att alla har ögon och öron 

           öppna. 

 

§ 172 Nästa möte 

          Nästa möte 2020-01-13 kl 13.00 i ordinarie möteslokal.  

 

§ 173 Avslutning 

          Ordförande tackade för dagens möte. Varefter avnjöts en gemensam middag. 

 

 

 

 

Dag Wikman  Sara Dahlberg IngBritt Dupuich 



Sekreterare  Ordförande  Justerare 

    

     

        

 

 

 

 

  

          

      

          

         

            

         


