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Styrelsemöte nr 10 - 20, 2020-11-25 
 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Sören Berglund, Göran Johansson (via länk), 
Kristina Linde-Jensen (via länk), Lars-Christer Lundgren, Gerd Lövgren, 
Bengt Nilsson, Arne Stockman, Birgitta Gustavsson, Liliana Assi 
 
1. Öppnande 
Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  
 
2. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Antal deltagare på månadsmöten har i medeltal varit 44 och ej 35 som det 
står i protokollet. 
 
4. Åtgärdslista 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
5. Ekonomi 
Bengt: Ser OK ut. Tack vare extra bidrag gör vi ett litet plus trots inköp av 
spelbord och att föredraget av biskopen blev dyrare än jag trodde. 
 
Efter vissa justeringar har vi nu en fastställd budget. Det blir en ”Corona”-
version. Vi drar ner på städningen, en gång per månad i stället för en gång i 
veckan. Budgeterat resultat är minus 6’000 kronor. 
 
6. Medlemsfrågor, jämförelse senaste åren. 
Vi har nu 590 medlemmar. När vi jämför mellan åren så kan det ibland skilja 
lite då de icke betalande medlemmar har strukits vid olika tidpunkter. 
 
Där föreningar lyckats med medlemsrekrytering är nyckeln ofta att det skrivs 
mycket om föreningen i den lokala tidningen. 
 
Distriktet har haft ett webinar och från det kan vi få e-postadresser som gör 
att vi kan nå potentiella medlemmar med e-brev. 
 
Dan har skickat ut 68 brev till 67-åringar. Nu har 2020 års program tagit slut. 
Vi bör trycka lite fler program nästa år. 
 
7. SPF Sörmland. Redovisning av pågående projekt och 
verksamhetsplan för 2021. 
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Lilli Assi: Förbundet har satt upp mål för den närmaste treårsperioden. Vi 
skall växa, vara en viktig organisation i vardagen och som seniorernas röst i 
samhället tillvarata medlemmarnas intressen. 
 
Det innebär att vi skall synas i media, idag har Gnesta bra kontakter med 
radio och lokaltidning. 
 
Vi diskutera boendefrågor och trygghetsboende med kommunerna. 
Kommunerna förstår långsamt. 
 
I år har redan kända brister inom nära vård och äldreomsorg blivit synliga. 
 
Var kan vi söka bidrag? 
I Jönköping har de kört ett projekt om ofrivillig ensamhet med stöd av 
allmänna arvsfonden. 
Det finns fler exempel på projekt med extern finansiering. 
 
Vi deltar i en för kommunalt bostadsbidrag. 
 
8. Verksamhetsplan 2021. Version 2. 
Nya verksamheter: Sällskapsspel, utflykter. 
 
Vi ersätter månadsmöte med att bjuda på kaffe tisdagar udda veckor, den tid 
som annars hade använts för miniföreläsningar. Startar den 19/1 2021. 
 
Det kom ett tjugotal medlemmar till krukväxtbytardagen. Vi planerar en ny 
krukväxtbytardag till i april. 
 
Lunchträffarna sista onsdagen i månaden vilar. 
 
9. Årsmöte 2021, hur skall det genomföras. 
Vi genomför årsmötet per capsulam, dvs utan ett fysiskt möte. 
Årsmöteshandlingar skickas ut per e-post, anslås på anslagstavla och på 
hemsidor och kan hämtas på expeditionen. Synpunkter får lämnas per e-
brev, post eller framföras till expeditionen. 
 
Årsmöteshandlingar är dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, 
revisionsberättelse, budget, verksamhetsplan och valberedningens förslag. 
 
Datum får årsmötet är 16/2 2021. 
 
10 Årsprogram 2021. 
Den nya tidplanen för årprogrammet fastställdes. 
 
Det måste framgå vilka aktiviteter som är tillsammans med Vuxenskolan. 
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Förutom den nya teatergruppen genomförs tills vidare endast utomhus-
aktiviteter efter årsskiftet. 
 
Vi trycker 750 program. 
 
Reseprogrammet är kort, det trycks inne i årsprogrammet i stället för i ett 
separat blad. 
 
11 Frågor från programkommittén. 
Det finns inga frågor från programkommittén. 
 
12. Lokalfrågan 
Det verkar som om sparbankshuset blir aktuellt för pensionärernas hus. Det 
kommer en redogörelse vid nästa styrelsemöte. Svedlings flyttar till lokalen 
som Kvists elektriska hade. Det verkar därför som om vi slipper flytta till en 
provisorisk lokal. 
 
Det finns ingen tidplan än. 
 
Sparbanken kommer att flytta i det nya Prismanhuset. 
 
13 Rapporter och inkomna skrivelser. 
13.1 Möte med distriktsstyrelsen 3/11, e-brev 3/11. 
Inga kommentarer. 
13.2 Förslag till utbildning SPF, e-brev 5/11. 
13.3 Folkhälsovecka, e-brev 6/11. 
13.4 Bokning av banor i simbassängen via Medley. 
Det är 10 som anmält intresse. Vi fortsätter efter årsskiftet. 
13.5 Rapport från distriktets digitala styrelsemöte, e-brev 13/11. 
Distriktet har sagt upp lokalen i Nyköping. 
13.6 Nyhetsbrev från vuxenskolan, bland annat smarta telefoner, e-brev 
13/11 
Vi arrangerar en egen studiecirkel. 
14. Övriga frågor. 
14.1 Den inställda jazzkonserten. 
Vi återköper biljetter. Väljer man att inte lämna tillbaka biljetten blir det en 
intäkt för oss. 
14.2 Vårdcentralen planerar att införa digitala besök. 
Mer information kommer. 
14.3 En insändare i SN ifrågasatte om föredraget om missionsverksamheten 
inom svenska kyrkan var lämpligt för en religiöst obunden förening. Dan 
skrev ett svar på insändaren. 
14.4 Expeditionens öppettider. 
Öppet tisdagar eller torsdagar beror på seniorrabatten hos ICA. Återgår 
seniorrabatten till att enbart gälla tisdagar flyttar vi expeditionens öppettider 
till tisdagar. 
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14.5 Boule inomhus. 
Vi avbokar inomhusbanorna. 
14.6 Delta i mötet via digital länk. 
Det är inte helt utan problem, men bättre än att inte vara med alls. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Arne Stockman   Dan Johansson 
Sekreterare 


