
2020-12-16   PROTOKOLL   

1 

 

Styrelsemöte nr 11 - 20, 2020-12-16 
 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Sören Berglund, Siv Blomdahl Svensson, 
Göran Johansson (via länk), Kristina Linde-Jensen (via länk), Lars-Christer 
Lundgren, Gerd Lövgren, Bengt Nilsson, Arne Stockman, Birgitta 
Gustavsson (via länk) 
 
1. Öppnande 
Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  
 
2. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Vi beställde 700 årsprogram. 
 
4. Åtgärdslista 
Göran Johansson skall också ingå i studiecirkel mobiltelefonanvändning. 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
5. Ekonomi 
Bengt: Bidraget från vuxenskolan är mindre än normalt men vi har också haft 
mindre verksamhet. Prognos resultat 28 000 kr. 
 
Medlemsfrågor, jämförelse senaste åren. 
Vi har nu 589 medlemmar.  
 
6. Verksamhetsplan 2021 slutversion. 
Verksamhetsplanen fastställdes. 
 
7. Årsmöte 2021 
Genomförs per capsulam. 
I budgeten föreslås medlemsavgiften oförändrad. Årsmöteshandlingar skall 
vara färdiga till 4/2 2021 och tillgängliga på anslagstavla, expedition och 
hemsida. 
Revisionen planeras klar 28/1. 
Det skall finnas förslag till beslut i dagordningen. 
Styrelsen träffas sista onsdagen i februari för att iordningställa ett protokoll 
från årsmötet. 
 
Siv slutar i styrelsen, vi avser inte att ersätta henne förrän verksamheten tar 
fart igen. 
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Arne skriver förslag till verksamhetsberättelse som skickas till övriga 
styrelsen för synpunkter. 
 
Alla årsmöteshandlingar skickas till Gerd som ombesörjer e-brevsutskick. 
 
Förslaget är att endast de som har avvikande åsikter behöver skicka in svar. 
 
8. Årsprogram 2021. 
Stort tack till Gerd för hennes arbete med årsprogrammet. 
 
9. Frågor beträffande programkommittén. 
Vi sätter in annons i SN i samband med att verksamheter startar. 
 
10. Lokalfrågan. 
Det finns idag inget konkret förslag, Bengt väntar på svar från kustbostäder. 
Vi tar inget beslut om provisorisk lokal om det inte finns ett förslag på 
permanent lösning. 
 
Dan kallar till extra styrelsemöte när det finns ett konkret förslag, bjuder in 
kontaktpersoner också. 
 
13 Rapporter och inkomna skrivelser 
13.1 Decemberkampanjen SPF distriktet, e-brev 1/12. 
Distriktet annonserar och gör reklam för SPF. 
13.2 Använda bilder utan tillstånd, e-brev 2/12. 
Distriktet påminner om regler för hur man får och inte får använda bilder man 
hittar på nätet när man gör hemsidor. Det finns bilder som man fritt får 
använda, den generella regeln är att man inte får använda andras bilder utan 
tillstånd. 
13.3 Zoomutbildning för förtroendevalda, e-brev SPF 4/12 
Vi har inget akut behov. 
13.4 Digitalt möte på Zoom om folkhälsa. Två deltagare per förening, e-brev 
SPF 9/12. 
Dan har anmält sig. Arne frågar Birgit Fredriksson om hon är intresserad. 
 
14 Övriga frågor. 
14.1 Förslag datum styrelsemöten nästa år, 24/2, 28/4, 25/8. Så länge 
verksamheten i stort sett ligger nere finns ingen anledning att ha 
styrelsemöten varje månad. 
14.2 Vi sätter upp en God Jul affisch på anslagstavlan. 
14.3 Bengt gör om jourlistan eftersom Siv slutar. 
 
Vid protokollet   Justeras 
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Arne Stockman   Dan Johansson 
Sekreterare 


