
Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 maj 2020 - videomöte
  
§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

§3 Godkännande av dagordning.     
Föreslagen dagordning godkändes med ett tillägg på övriga frågor rörande ensamhetsprojektet.   

§4 Föregående protokoll.                                                                                                        
Godkändes och lades till handlingarna. 

§5 Ekonomisk redogörelse
Bankkonto 87 140,50 kr, total balans 127 140,50 kr. Gunilla Broms hjälper Monica Å med 
ekonomin då VISMA nu har dålig support.

§ 6 Årsmöteshandlingar/protokoll konstituerande möte
Protokoll från konstituerande skall till distriktet, bank, etc. Sven Olof och Jan går igenom.

§7 Uppdragsbeskrivningar
Monica B uppdaterar och trycker ut och lägger på expeditionen.

§8 Distriktet
Vi avvaktar vidare utveckling.

§ 9 Medlemsblad/datum för träffar/styrelsevärdar
Våraktiviteterna kan flyttas till hösten om vi får ha sammankomster.  Vi gör en preliminär 
plan Lars, Monica B, Gunnel och Sven Olof ansvarar. Lars är sammankallande.
Sommarbrev till våra medlemmar Sven Olof börjar med utkast. 

§10 Rapporter 
Fokusområden:

- Program/resor/studier
Det gamla programmet gäller
- Medlemmar/hemsida/kommunikation/enkät nya medlemmar - faddrar
579 medlemmar
- Folkhälsa/Friskvård - motverka ensamhet
Ingen HLR kurs, Margareta Karlén väntar med projektet friskt vågat. 
- Seniorpolitik/Socialt (Rådet för Seniorfrågor, KPR, RPR, Boendefrågor) 
Sven Olof informerade om turerna kring Glada Laxen. Vi bör samråda



Projekt:
- Frivilligcentralen – Sven Olof

Sven Olof har varit i kontakt med Margaretha Furustrand som är den nya 
ordförande. Nu är det strax under 100 volontärer. 

Övrigt:
- Pensionärernas Hus 

Aktiviteter ligger i träda och kaffet är stängt. Planer på nått golv i stora salen

- Studieförbundet Vuxenskolan 
Planer på att starta studier kring digitalisering som kan finansieras med det 
statliga bidraget på MSEK 2,1 för att bryta ensamhet.

§11 Övriga frågor.
 Ensamhetsprojektet Sven Olof frågar Margaretha Karlén om hon kan tänka sig ta en 

ledande roll. Mike och Jan sätter igång en grupp kring ensamhet och arbetar upp en 
plan hur vi kan 

 Seminarium kring ensamhet den 28/5

§13 Nästa möte
 
Tisdagen 2/6 kl 10 i form av videomöte

§14. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.                                                                                              

Justeras

   Sven Olof Ersmarker                                    Jan Rudengren
   Ordförande                                                    Sekreterare

                                                      


