
 
 
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 27 augusti 2020  
 
Närvarande: Hans Danielsson, Gunilla Nutti, Margareta Karlsson, Ulla-Britt Berggren 
 Roland Öberg, Synnöve Dellqvist 
 
Anmält förhinder: Torbjörn Lindkvist, Karin Burman, Lars Jonsson 
 
§35 Öppnande 
Vice ordförande Hans Danielsson öppnade mötet och hälsade välkommen. Innan mötet    
påbörjades hölls en tyst minut för avlidna Hans Engström, ansvarig för SPF Häggens 
hemsida. 
 
§36 Justerare 
Margareta Karlsson valdes, att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll 
 
§37 Dagordning 
Utsänd dagordning fastställes 
 
§38 Föregående protokoll 
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 9 mars 2020 godkändes 
 
§39 Ekonomi och medlemsutveckling 
Presenterades Balans – och Resultatrapport daterad till 2020-06-30 då inga transaktioner 
skett i juli. Medlemsantalet uppgår till 766, varav 20 är nya,33 har utträtt och 12 är avlidna.  
 
§40 Medlemsaktiviteter hösten 2020 
Efter inkomna rekommendationer från SPF Seniorerna centralt (se bilaga) att fortsätta 
begränsa fysiska möten inomhus under hösten 2020, beslutades att ställa in de planerade 
medlemsmötena 23 september, 28 oktober, 25 november och 16 december samt att invänta 
nya rekommendationer från SPF centralt innan program för våren 2021 fastställs.  
Då utomhusaktiviteter, med en armlängds avstånd mellan individer, kan äga rum beslutades 
att försöka bilda promenadgrupper. Ulla-Britt B och Roland Ö uppdrogs att höra sig för om 
lämpliga ledare för dessa grupper.  
 
§41 Sponsring 
Beslut att, under rådande omständigheter med inställda aktiviteter p.g.a. Covid 19, reservera 
erhållna sponsorbidrag tillsvidare. 
 
§42 Ansvarsfördelningen inom styrelsen 
Beslut att utse Ulla-Britt B till Folkhälso- och friskvårdsombud och Gunilla N    
till Studie- och utbildningsombud samt att dessa vid behov kan samarbeta. Gunilla N 
uppdrogs även att kontakta samtliga studiecirkelsledare för diskussion om olika praktiska 
och logistiska lösningar för att om möjligt starta några av SPF:s studiecirkelverksamhet i 



höst. Synnöve uppdrogs att kontakta Kyrkcenter ang. nyttjande av deras lokaler för ev. 
annan verksamhet än medlemsmötena.  
Beslut att Hans D och Synnöve D t. v ingår i programkommittén.  
 
§43 Höstens arbete i styrelsen 
Valberedningen 
Bordlades till nästa möte 
 
Hemsidan 
Beslut att om ingen erbjuder sig att ta hand om denna uppgift får vi undersöka möjligheten 
att leja någon extern person. 

 
§44 Övriga frågor 
Gruppmejl 
Beslut att alla svar på gruppmejl ska skickas som ”svara alla”. 

 
Medlemsmöten 
Efterlystes manual för medlemsmöten. Synnöve D skickar ut sådan till nya 
styrelsemedlemmar. 

 
SPF Häggens postlåda på Samvaron  
Önskemål om att SPF Häggens postlåda flyttas till Medborgarskolan. Synnöve D uppdrogs att 
kontakta Medborgarskolan om detta. 
 
§45 Nästa möte 
Nästa möte onsdag 23 september i Kyrkcenter kl. 14.00 
 
§46 Avslutning 
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet 
 
 
Synnöve Dellqvist Hans Danielsson Margareta Karlsson 
Sekreterare  Vice Ordförande Justerare 

 
        
         
             
           
   
 


