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Styrelsemöte nr 9 - 20, 2020-10-28 
 
Närvarande: Dan Johansson, Sören Berglund, Siv Blomdahl Svensson, 
Göran Johansson, Kristina Linde-Jensen, Lars-Christer Lundgren, Gerd 
Lövgren, Bengt Nilsson, Arne Stockman, under punkt 9 Birgitta Gustavsson 
(programkommittén) 
 
1. Öppnande 
Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
2. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns. Lokalfrågan tas upp på nästa möte. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Lämnades utan kommentar. 
 
4. Åtgärdslista 
Kort redovisning om jazzkonserten. Åtgärdslistan justeras och kompletteras i 
samstämmighet med dagens protokoll. 
 
5. Ekonomi 
Budgeten utgår oftast från innevarande års utfall. Nu kommer den att utgå 
från ett ”normalår” justerat för kända skillnader som t.ex. minskning av 
medlemsantal. 
 
Vår lokal med inventarier försäkras genom förbundet. Vi har ett 
tilläggsbelopp på 84000 kr och har fått en fråga om det skall ändras.  
 
Vid BK Sang årsmöte ställde man sig frågande till att SPF sålt spelbord utan 
att tillfråga BK Sang som äger en del av spelborden. 
 
6. Medlemsfrågor 
Antalet medlemmar är för närvarande 589 plus en på gång. Två av de 21 
som inte hade betalat innevarande år har nu betalat. 
 
Vi har sedan 2010 en genomsnittlig medlemsminskning på 2,4 % per år. I år 
med få aktiviteter är det svårt att rekrytera medlemmar men trenden går 
långt tillbaka i tiden trots mycket aktiviteter. De exempel som finns på 
framgångsrika föreningar visar att det är viktigt med redaktionell i 
lokaltidningar. 
 
Vi skickar i år ut värvningsbrev till personer födda 1953. 
 
7. Verksamhetsplan 2021. 
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Förslaget till verksamhetsplan bedömdes genomgående som ett bra utkast. 
De frågetecken som infogats kan oftast tas bort. Gerd tar fram siffror på 
medlemsantal i olika ålderskategorier. 
 
Vi försöker att på nytt starta en aktivitet om användning av smarta telefoner, 
nu med Arne Stockman som ledare. 
 
8. Årsprogram 2021. Förslag ny tidplan från Gerd. 
Gerds förslag att i princip skjuta tidplanen 2 dagar godkändes. 
 
Vi lägger in bio. Vandringar har genomförts och är inga problem. Vi har 
genomfört och det går att genomföra utflykter där man vistas utomhus. 
 
Vi försöker genomföra månadsträffar. Vi har haft i medeltal 35 deltagare, hur 
vi skall göra om det kommer fler än 50 vet vi inte än. 
 
Det är också frågetecken om hur vi skall genomföra årsmötet. Skall vi ha 
föranmälan? Vi beslutar att det skall genomföras 16/2 2021 kl. 15:00. Det är 
dags att boka lokal. 
 
9. Frågor programkommittén. 
Det är svårt att planera föreläsningar med den osäkerhet som råder. 
 
Vi behöver affisch till krukväxtbytardagenden 3:e november. Vi håller till i 
Hälsoträdgården Lunden, ingen föranmälan behövs. 
 
10. Bordlagda frågor. 
Möte festkommittén och funktionärsträff fortsatt bordlagda. Önskemål från 
BK Sang om att hyra lokal gällde sommaren och är överspelat. 
 
11. Rapporter och inkomna skrivelser. 
11.1 Dan rapporterade från ordförandekonferensen 19/10. Distriktet driver 
digitaliseringsprojekt, Vårdpatrullen vård och omsorg, projekt ensam med 
digital utbildning där Dan är anmäld. 
Liliana Assi besöker oss nästa styrelsemöte och får en egen punkt på 
dagordningen. Hon åker runt till alla föreningar. 
11.2 Bangolf, e-brev från Göran. Styrelsen har inga ytterligare synpunkter än 
de som förts fram i brevet. 
11.3 I nya spår för framtida seniorliv, e-brev med information om 
pensionärsföreningars arbete med upplysning och utveckling i det smarta 
samhället. Seniorboken – Senior i det smarta samhället går på cirkulation 
hos en del av styrelsen. 
11.4 Verksamhetsplan SPF-distriktet. Distribuerad till styrelsen via e-post. I 
verksamhetsplanen finns mål och prioriterade områden som skall antas av 
kongressen under hösten för perioden 2021 – 2023. 
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11.5 Antal ledamöter i distriktets valberedning, önskemål om att alla 
lokalföreningar skall bidra med kandidat till valberedning distribuerat via e-
post. Dan har med tanke på våra egna problem med att besätta vår egen 
valberedning tackat nej till önskemålet från distriktet. 
 
12. Övriga frågor. 
12.1 Standardisering av programvaror. I digitaliseringsprojektet har det 
föreslagits att Office 365 skall vara standard för kontorsprogramvaror. Bland 
annat för att underlätta utbildning. Distriktet kommer att köpas ett antal 
datorer för användning av lokalföreningarna utrustade med 5 st. Office 365 
licenser. Arne har ansökt om och fått beviljat av Microsoft status som ”non 
profit organization” vilket innebär att vi kan få tillgång till rabatterade 
programvarulicenser och licensdonationer. 
12.2 Frågan om munskydd vid canasta. Deltagarna upplever kravet på 
munskydd vis canastaspel som besvärligt och önskar en frivillighet. Mötet 
ser ingen anledning att ändra tidigare beslut. 
 
Till nästa möte – titta på verksamhetsplan och föreslå nya aktiviteter. 
 
13. Avslutande av mötet. 
Ordföranden avslutar mötet och tackar deltagarna. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Arne Stockman   Dan Johansson 
Sekreterare   Ordförande 
 


