
Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 mars 2020
  
§1 Öppnande av mötet
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2 Närvarande. 
Sven-Olof Ersmarker, Monica Åslund, Monica Bauer, Jan Rudengren, Eva Lidefelt, Lars 
Hallberg, Mike Wiles, Gunnel Semle

§3 Sekreterare
Jan utsågs till sekreterare för mötet. 

§4 Godkännande av dagordning.     
Föreslagen dagordning godkändes.   

§5 Föregående protokoll.                                                                                                        
Godkändes och lades till handlingarna. 

§6 Ekonomisk redogörelse
Ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. (bilaga).
Beslutar att inköpa VISMA bokföringsprogram för 4 600Kr som ligger i molnet – gratis 
första året. 5 föreningar kan dela på prenumeration. Nu är SPF, PH och FC med.

§7 Styrelsen arbetsuppgifter
Mike tar sig an tillsammans med Jan sekreteraruppgifterna
Eva jobbar tillsammans med Monica Bauer. 

§8 Uppdragsbeskrivningar
Styrelsen skall läsa igenom uppdragsbeskrivningarna. Beslöts om ett särskilt möte den 9/3 
kl 13:00 i PH.

§9 Distriktet
Beslutar att utse följande som ombud till årsstämman: Sven Olof, Lars, Monica, Mike, 
ersättare Monica Å, Eva.
Distriktets utbildningsprogram redogjordes för.  Styrelseutbildning anmälan senast 12/4, 
Monica Å samordnar.

§10 Medlemsblad/datum för träffar/styrelsevärdar
Monica B informerade om programmet för första halvåret. Programbladet blir på 4 sidor 
som sändes ut till medlemmarna. Det skall tryckas under nästa vecka.  träffarna numera 
sista fredagen i månaden, Sven Olof tar första styrelsevärd och Sven Olof skriver ut en lista



§11 Rapporter 
Fokusområden:

- Program/resor/studier
Program se ovan.
SPF tar tåget: resa till Liljevalls 10/3, Gunnel träffar Resekompaniet 27/3 tillsamman
med Stallarholmen Mariefred för att diskutera höstens program.

Beslöts att undersöka möjligheterna att starta diskussionsgrupp och livsberättelse 
på söndagar em. på PH. Beslöts att Mike, Lars och Jan bildar en grupp för 
diskussionsgruppen, Eva och Monica Å bildar en grupp kring livsberättelse

Sven Olof redogjorde om initiativet kring frisk vågat som körs tillsammans med PRO, 
och andra föreningar. 

- Medlemmar/hemsida/kommunikation/enkät nya medlemmar
582 medlemmar per 1/3 -20 
Enkäten måste följas upp. Beslöts att Monica Å sänder ut namn och tel.nr. till 
styrelsemedlemmar som skall ringa upp. Samt en checklista vad som skall tas 
upp i samtalet.
30-31 mars utbildning i Miriam, Monica Å delar. 

- Folkhälsa/Friskvård - motverka ensamhet 
Roland skriver ihop en redogörelse kring ensamheten.

- Seniorpolitik/Socialt (Rådet för Seniorfrågor, KPR, RPR, Boendefrågor) 
Jan redogjorde för hemtjänstundersökningen, och Seniorrådet. Beslöts att Jan, 
Lars och Mike skickar ett brev till medlemmarna om påverkansfrågor. 
Sven Olof redogjorde för RPR.

Projekt:
- Frivilligcentralen – Sven Olof

Årsmöte den 12/3, 72 frivilla. Sven Olof går in som ordinarie styrelseledamot. 

Mötet ajournerades till måndag 9/3.
Mötet återupptog 9/3 kl 13:00, Monica Åslund ej närvarande.

Övrigt:
- Pensionärernas Hus 

Bättre ekonomi. Ledamöter till årsmötet den 12/3 kl 14:00 utsågs Lars, Mike och 
Monica Åslund. Investeringsbudget utarbetas. Brandskydd måste åtgärdas, 
fastighetsbolagets uppgift. Eget kontor för PH undersöks. 

- Studieförbundet Vuxenskolan 
SV har nu en lokal i Campusområdet. Söker dock ny lokal mer i centrum. Hjälper 
oss med tryckning av vårt material. Beslöts att Gunnel och Monica och Mike 
bildar en grupp kring samarbetet med SV.



§12 Övriga frågor.
 Affischer skall sättas på i PH. Sven Olof tar kontakt med 
Arkitektkopia för att beställa 4 affischer i A3.
 Vi har nu fått en SPF flagga som skall vara ut när vi har expedition.
 Vi får vara ett i ett hörn i präntaren samt undersökning att 
utnyttja en tom lokal som även andra organisationer. Lars, Mike och Jan 
undersöker detta. Lars är sammankallade.
 HRL-kursen måste informeras om, en lista sätts ut där 
intresserade kan skriva på. Gunnel ansvar för detta.
 Nyckelkvittenser tas hand om Monica Å
 Hyran på särskilt boende bör undersökas vidare igen. Sven Olof 
och Lars tar tag i denna fråga. De tar kontakt med övriga SPF föreningar i 
kommunen och tar kontakt med Björn för att han skall föra upp det på 
distriktsnivå. 
 Beslöts att sätta upp ett anslag med uppmaning om försiktighet 
vad gäller Coronaviruset. 
 Arbetsskrivningarna diskuterades. Beslöts att Monica B gör 
slutversionerna.

§13 Nästa möte
 
7 april 2020, kl 10:00 i PH

§14. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.                                                                                              

Justeras

   Sven Olof Ersmarker                                    Jan Rudengren
   Ordförande                                                    Sekreterare

                                                      


