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Styrelsemöte nr 8 - 20, 2020-09-30 
 
Närvarande: Dan Johansson, Siv Blomdahl Svensson, Göran Johansson, 
Kristina Linde-Jensen, Lars-Christer Lundgren, Gerd Lövgren, Bengt Nilsson, 
Arne Stockman. Under punkt 10 Birgitta Gustavsson (programkommittén). 
 
1. Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen. 
 
2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. 
 
3. Åtgärdslistan 
Kontakta medlemmar som ej betalt. Det har gått för lång tid, punkt 20 stryks. 
 
Det finns ett 30tal personer med biljetter till jazzkonserten som vi inte har 
namn på. Dan hanterar frågan. 
 
Minnesträningen är full, punkt 12 klar. 
 
Punkterna affisch jazzkonsert och intresseförfrågan simning klara. 
 
4. Ekonomi 
Det har inte hänt så mycket, prognosen är att vi gör ett relativt stort 
plusresultat då vi p.g.a. Corona har haft låga kostnader för aktiviteter 
samtidigt som vi fått extra stöd. 
 
5. Medlemsfrågor 
Gerd redovisade att vi nu har 587 medlemmar. För de som ansluter sig från 
och med första oktober gäller avgiften även för 2021. 
 
7. Förslag valberedare? Ställer alla vars mandattid går ut i år upp till 
omval. 
Bengt som varit kassör vill ha en mandattid på ett år och kan sedan vara 
backup till en ny kassör. 
Övriga vars mandattid går ut ställer upp. 
Siv som är vald t.o.m. 2021 vill eventuellt avgå under 2021. 
 
8. Verksamhetsplan 2020 
Medley startar så fort som möjligt. 
Uppgift om antal deltagare gäller för tiden innan Corona. 
Punkten om förslag nya aktiviteter kvarstår. 
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9. Årsprogram 2021 
Vi kan använda 2020 års program som underlag och i det nya programmet 
ange vilka aktiviteter som är aktiva respektive inställda p.g.a. Corona. 
 
Utflykterna pågår. 
Bioföreställningar ? 
Månadsträffar? Svårt att planera när man inte vet om de blir av.                                                                           
Tidplanen är att programmet skall distribueras omkring 15 december 
tillsammans med reseprogrammet. 
Vi använder oss av samma annonsackvisitörer som tidigare. 
 
10. Frågor programkommittén 
Det var endast 5 deltagare i besöket på kyrkogården. Besöket var mycket 
intressant. 
 
Till träffen om anhörigstöd kom det bara en deltagare så den ställdes in. 
 
Vi får se hur det blir med föredraget om insekter, men eftersom det skall 
spelas in genomförs det oavsett antal deltagare. 
 
Vi återanvände förra årets julaffisch med ändrad text Arne gör 
anmälningslista i liggande A4. 
 
Förslag att starta en studiecirkel för en teatergrupp. 
 
Vi har inte fått in några förslag angående skolträdgården. 
 
Föreläsning 2 november i kyrkan, få anmälda. Skall vi sätta in en annons? 
 
11. Bordlagda frågor 
Funktionärsträff kvarstår bordlagd. 
Önskemål från BK Sang om att hyra lokal gällde sommaren. 
Önskemål från Thor Sagfors om inköp av nya spelbord bifalles. 
 
12. Lokalfrågan 
Det har varit möte med PRO och SKPF om pensionärernas hus och det ser 
lovande ut. 
Vi är trots tidigare beslut tveksamma till att flytta till en provisorisk lokal. Det 
blir dyrt att göra i ordning den föreslagna lokalen så den klarar våra behov. 
Vi vill helst vara kvar till pensionärernas hus är klart. 
 
13. Rapporter och inkomna skrivelser 
13.1 Canastaspel enligt Ulf Bergs förslag. En något oenig styrelse ville inte 
förbjuda aktiviteten. Munskydd och handsprit i lokalen, munskydden skall tas 
med när man lämnar lokalen. 
13.2 Inga medlemsansökningar har kommit in. 
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13.3 Öppethållande av SPF-expeditionen tisdagar enligt Kristinas förslag då 
ICA återgår till pensionärsrabatt tisdagar. Förslaget bifalles. 
13.4 Fasta tider och lokalfrågan, Thor Sagfors e-brev. Vi ser ingen anledning 
att ändra tider för bridgen. 
13.5 Annons nyinflyttad 2021. Enligt Bengt har vi betalt för annons. Dan 
kontaktar Lillemor för att höra efter vad som gäller. 
 
14. Övriga frågor 
14.1 Bowling, bör vi hyra banor? För närvarande får ingen ny medlem plats. 
Dan pratar med Lennart. 
14.2 Protokoll från distriktsstyrelsen 
Distriktet har genomfört enkäter angående Covid 19 och boende. 
Det arbetas med ofrivillig ensamhet, växande problem. 
 
15. Avslut av mötet 
Ordförande tackade styrelsen. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Arne Stockman   Dan Johansson 
 


