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Styrelsemöte nr 3 - 20, 2020-02-26

Närvarande: Dan Johansson, Sören Berglund, Siv Blomdahl Svensson, 
Göran Johansson, Kristina Linde-Jensen, Lars-Christer Lundgren, Gerd 
Lövgren, Bengt Nilsson, Arne Stockman

22. Öppnande
Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

23. Dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.

24. Föregående mötesprotokoll
Fyra medlemmar har anmält sig till Eritreanska föreningen för att hjälpa till 
med studiestöd.

25. Åtgärdslistan
Åtgärdslistan justeras i enlighet med beslut på detta möte.

26. Ekonomi
Ekonomisk redovisning har gått ut med e-post. Bengt gick igenom vissa 
poster lite mer i detalj.

27. Medlemsfrågor
Vi är för närvarande 624 eller 625 medlemmar. Fem personer är på väg in. 
Förra året gick det inte ut något välkomstbrev till 67-åringar. Dan skriver ett 
välkomstbrev till ett 60-tal 68-åringar, skickas ut med post.

28. Funktionärsträff den 25e mars 16:30, kallelse och förtäring.
Kristina ordnar med val av leverantör och kallelse.

29. Notering från möte med nya medlemmar den 30/1
Åtta deltagare. Det kom in aktivitetsförslag som behandlas bland våra övriga 
aktivitetsförslag. Detta görs i samband med höstutskick och 
Verksamhetsplan 2021.

30. Noteringar från Connys och Dans möte med kommunledningen 4/2
Projekt ”Aldrig ensam” avvaktar pensionärernas hus.

Vi har fått erbjudande om att hyra hela bassängen eller bana i bassängen i 
Ramdalen. Om det innebär fri entré också går vi ut med en intresseförfrågan 
via e-post.
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Kan vi bidra med aktivitet i samband med kommunens 70-årsfirande?

Nacka kommun erbjuder gratis gym till pensionärer.

Kommunens pensionärsråd KPR behandlar frågan om gratis halkskydd,

Kan pensionärer få gratis kollektivtrafik?

Det borde gå att få positiv reklam med Oxelösunds kommun som bra för 
pensionärer.

Nytt möte med kommunen i slutet av april eller början på maj.

31. Dokument arbetsordning för styrelsen
Nya namn som avspeglar den nya styrelsesammansättningen. Dan skriver 
om med vissa förändringar.

Från årsmötet kommer frågan om samordning utskick av reseprogram. 
Medlemmar upplever att resor är fullbokade när programmet skickas ut. 
Frågan tas upp på G7-mötet.

Vi bjuder hit festkommittén till nästa möte.

Alla utskick med e-post skall ha föreningen som kopiamottagare.

32. Frågor från programkommittén
Vi beställer 55 kaffe till nästa möte.

Gerd distribuerar lista på vilka som är värdar för månadsmöten.

Sekreteraren skall lämna in annonsunderlag till SN senast lördag 10 dagar 
innan månadsmötet.

Sekreteraren skriver om mötet under ”100 ord”.

33. Rapporter och inkomna skrivelser
33.1 Bengts förslag läggs till på jourlista

33.2 Bengts skrivelse om kostnadsersättning från SV. Det har inte fungerat 
så bra och fortfarande återstår en mindre post som vi inte fått.

33.3 Seniorsurfskolan, ingen åtgärd.

33.4 Styrelseutbildning, ingen åtgärd.

33.5 Mässa välfärdsteknik.
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Vår ansvariga Birgit Fredriksson avgör om hon och medlemmar i 
arbetsgruppen deltar.

33.6 Statsbidrag för asylsökande.
Vi skickar ingen ny ansökan, Kristina har till juni på sig för att avgöra vad vi 
skall göra med det bidrag vi redan fått eller om vi skall skicka tillbaka det.

33.6 SFI-föreningen
SFI har startat ett projekt för långtidsarbetslösa kvinnor. De träffas på 
Koordinaten onsdagar och fredagar. Dan informerar om SPF.

34. Övriga frågor
34.1 Vakanser i valberedningen.
Alla i styrelsen ombeds inkomma med förslag. Fokus på sammankallande.

34.2 Böcker för minnesträning
Dagmar köper in 10 exemplar av boken Superminne. Lånas ut till 
gruppdeltagare. Lämplig gruppstorlek 10 st.

34.3 Ledsagare/avlösare
Det har varit svårt att få ledsagare/avlösare. Uppdraget är arvoderat av 
kommunen. Dan skriver om, mer konkret, vad uppdraget går ut på och 
distribuerar med e-post.

34.4 Jazzkonserten
Det är 78 biljetter sålda hittills. Vi beslutade att köpa en annons i SN.

34.5 Tidningen ”Nyinflyttad” skall komma ut i ett nytt nummer.
Vi beslöt att SPF skall annonsera.

34.6 Utflykter
Förslag utflykt Enstaberga fiskodling. Kristina har haft svårt att få kontakt 
med ansvariga för fiskodlingen.

Förslag utflykt till Askölaboratoriet.

35. Genomgång jouruppgifter och fikafixande till Arne och Göran

Vid protokollet Justeras

Arne Stockman Dan Johansson
Sekreterare
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