
Protokoll fört vid styrelsemöte den 12 augusti 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, Gunnel Selme

§3 Godkännande av dagordning.     
Föreslagen dagordning godkändes.   

§4 Föregående protokoll.                                                                                                        
Godkändes och lades till handlingarna. 

§5 Ekonomisk redogörelse
Bankkonto 87 400,50 kr. Gunilla Broms hjälper Monica Å med ekonomin då VISMA nu har 
dålig support. Vi bör fundera på medlemsavgiften med tanke på Corona

§6 Distriktet
Extra årsmöte digitalt 18 sept. Vi har fyra ledamöter. Sven Olof kontaktar Anki på distriktet 
för att kolla vilka som är anmälda.  Vårdpatrullen är igång. Vi kan söka nya pengar från 
distriktet ensamhet. Vi har två projekt som behöver pengar. Jan tar tag i redigering av 
pamfletten om ensamhet.

§7 Medlemsblad/datum för träffar/styrelsevärdar
Programgruppen gör undersökningar vad andra föreningar gör och fattar beslut för fortsatt 
verksamhet när gruppen träffas den 17/8

§10 Rapporter 
Fokusområden:

- Program/resor/studier
Det gamla programmet gäller
- Medlemmar/hemsida/kommunikation/enkät nya medlemmar - faddrar
576 medlemmar, 4 nya i juli. 16 obetalda trots påminnelse
- Folkhälsa/Friskvård - motverka ensamhet
- Seniorpolitik/Socialt (Rådet för Seniorfrågor, KPR, RPR, Boendefrågor) 
Extra möte med Seniorrådet den 18/8 för att diskutera former och innehåll för 
Seniorrådets arbete.

Projekt:



- Frivilligcentralen
- Många ställer upp med inhandling för äldre. 

- Pensionärernas Hus
Sven Olof informerade om att golvet i stora salen skall läggas om. Försök att få ett 
eget kontor för PH. 

- Studieförbundet Vuxenskolan 
Johannes från SV har varit i kontakt med Sven Olof om seminarium kring 
ensamhet.

§11 Övriga frågor.
 Glada laxen PRO och SPF har fått inbjudan att komma med förslag hur Glada Laxen 

kan bli mer lönsam. Uppdras åt Jan att ta upp det riktade statliga bidraget på MSEK 
2,1 kring ensamhet i Seniorrådet. Sven Olof tar upp frågan om nya idéer kring Glada 
Laxen med Eva Strömberg.

 Vi kan inte genomföra våra verksamheter innan vi får nya direktiv från 
förbund/distrikt, vad gäller Corona.

 Förslag att öppet cafét en dag i veckan och att glesa ut borden för att så sakta komma
igång med verksamheten. Sven Olof talar med Ann om detta. 

§13 Nästa möte
 
Tisdagen 1/9 kl 10 hos Jan. Ann fixar kaffe och mackor.

§14. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.                                                                                              

Justeras

   Sven Olof Ersmarker                                    Jan Rudengren
   Ordförande                                                    Sekreterare

                                                      


