
Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 september 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, Gunnel Selme

§3 Godkännande av dagordning.     
Föreslagen dagordning godkändes.   

§4 Föregående protokoll.                                                                                                        
Godkändes och lades till handlingarna. 

§5 Ekonomisk redogörelse
Ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. (bilaga). Balans 86 296,50 kr

§6 Uppdragsbeskrivningar
Uppdragsbeskrivningarna är klara

§7 Distriktet/förbundet
Extra årsmöte hölls digitalt den 19/8,  3 nya ledamöter valdes in. Vår motion om 
valberedningens storlek togs inte upp. Ny enkät om framtida boende. Sven Olof, Lars och Jan
gör ett utkast till förbundet om en utredning av äldreomsorgen. Sven Olof och Lars tar 
kontakt med ordförande i Stallarholmen och Mariefred för att diskutera utvecklingsfrågor 
inom SPF.

§8 Rapporter 
Fokusområden:

- Program/resor/studier
Gunnel informerade om diskussioner med resekompaniet. Tågutflykt i början av okt 
program.

- Medlemmar/hemsida/kommunikation/enkät nya medlemmar
579 medlemmar, 16 har fortfarande inte betalt, 34 nya. Vi tar bort dem från vår 
lista. Miriamkurs mars 2021, Monica B och Å deltar.
Medlemsträff för de nya medlemmarna Monica Å.  Marie-Louise följer upp 
Enkäten 

- Folkhälsa/Friskvård - motverka ensamhet 

-Seniorpolitik/Socialt (Rådet för Seniorfrågor, RPR, Boendefrågor) 



RPR träffas digitalt.
Seniorrådet hade ett extra möte 18/8 i Ugglas park för att diskutera rådets 
arbetsformer och roll. 
Trygghetsboende i Stallarholmen och särskilt boende i Strängnäs. Sven Olof 
skickar ut bostadsenkät från samhällsbyggnadskontoret.

Projekt:
- Frivilligcentralen – Sven Olof

Över 100 volontärer, ekonomin mycket bra

Övrigt:
- Pensionärernas Hus 

Förfrågningar om att hyra lokaler. Planer på att lägga nytt golv i stora salen, 
kostar 60 000kr. Vi får diskutera fördelningen mellan föreningarna. 
Brandskyddet är fortfarande ogjort vilket är bostadsbolagets ansvar.
Vi skall sätta upp spritdispensärer vid ingångarna. Monica Å köper.

- Studieförbundet Vuxenskolan 
Samarbete med kring ensamhet inledes med möte nästa vecka i PH

§9 Övriga frågor.
 Vi bör komma in med en motion om medlemsavgifterna vilka 
skiljer så mycket mellan föreningarna. 
 Glada Laxen: vi har lämnat in förslag tillsammans med PRO. Beslut
i Socialnämnden 29/9.

 Vi skall komma från de gamla spåren och bli mer moderna. Pensionärsgrupp 
för filmvisning och träff, etc.

§10 Nästa möte
 6/10 kl 10 i PH

§11. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.                                                                                              

Justeras

   Sven Olof Ersmarker                                    Jan Rudengren
   Ordförande                                                    Sekreterare

                                                      


