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Styrelsemöte nr 1-19, 2019-01-30 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Ulf Berg, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Lillemor Skyllbäck, Lars-Christer Lundgren, Gerd Löfgren, Kristina Linde-
Jensen och Birgitta Gustavsson (programkommittén). 
  
 
 
1. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
2. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
3. Föregående mötesprotokoll  
Inbjudan till möte med nya medlemmar i SPF-lokalen skickas ut med mejl 
före nyår. Mötesprotokollet lades till handlingarna. 
 
4. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
5. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018 har delgivits per mejl. 
Bengt gick igenom och förklarade vissa poster. 
 
6. Medlemsfrågor 
Vi har nu 642 medlemmar och 8 ansökningar om medlemskap. Avgiften för 
vänmedlemmar fastställdes till 80 kr för 2019 mot 70 kr tidigare år. Bengt 
informerar Nyköpingsföreningarna om höjningen.  Inbjudan om utbildning i 
Miriam har kommit. Beslutades att Gerd går utbildningen. 
 
Avgiften för vänmedlemmar diskuterades.  
 
7. Verksamhetsberättelsen 2018 
Genomgång och diskussion om verksamhetsberättelsen vilken godkändes 
efter smärre ändringar att föredras på kommande årsmöte. 
 
8. Planering inför årsmötet 2019 
Lista på avlidna under året skall tas fram. Dan har kontaktat Karin Främling 
för parentation. Två justerare av protokollet bör tillfrågas, Ulf tar ansvar för 
frågan. Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skall 
finnas på hemsidan en vecka innan mötet och delas ut i två ex. per bord. 
Karin Främling och Sten Nordlander är vidtalade för medverkan.  
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9. Hemsidan 
Hemsidans utformning och innehåll diskuterades. Utförligare beskrivningar 
av våra aktiviteter efterlystes. Kristina gör förslag, 
 
10. Utveckling av anslagstavlan i fönstret. 
Efter besiktning beslöts att behålla anslagstavlorna på dagens plats. Viktigt 
att de anslag som sätts upp är tydliga och utformade med stor och läsbar 
text. Anslagstavlan är viktig för marknadsföringen av föreningen. De två 
veporna på höger sida om ingången flyttas till vänstra sidan. Detta för att öka 
ljusinsläpp on insyn i lokalen. Kurt verkställer. 
 
11. Ärende från Programkommittén 
Birgitta gick igenom kommande program för månadsmötet och årsmötet. 
Konstaterades att de tisdagsföredrag som varit har varit uppskattade och 
välbesökta.  
 
12. Annonsering 
Beslutades att Bengt kontaktar dansarna om att vi inte kommer att 
annonsera för deras räkning. Dan annonserar möten i SN-guiden och i övrigt 
skall bara årsmöte och månadsmöten annonseras i SN. 
 
13. Övriga frågor 
Styrelsemöten hålls enligt utskickat förslag. 
 
Fråga om medverkan vid kommunens planering av firande av 
Valborgsmässoafton och Nationaldegen. Bengt meddelar att SPF kan vara 
med och Dan skall i så fall kallas till möten. Förslag finns att bilda ”storkör” 
vid evenemanget, Bengt kollar om kören vill medverka. 
 
Hembygdsföreningen, Christer Marklund, vill att PRO och SPF medverkar i 
planerande av valborg och midsommarafton. Beslöts att SPF avstår från 
medverkan. 
 
Dan medverkar vid Distriktets årsstämma. 
 
Kurt och Ing-Marie har fått SPF:s skrivelse om Bra boende för äldre. 
 
Ulf rapporterade från PRO-SPF dansen som lockade 41 betalande. En 
ytterligare dans är planerad till mars. 
 
Beslutades att sluta med uppvaktningarna med blomstercheckar för 90-
åringar. Istället satsas på sociala tillfällen ex.vis. festen för 80+. 
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HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning) diskuterades. Fler behöver utbildas. 
Kristina ansvarar för frågan. 
 
Vi kommer inte att skicka ut brev till 65-åringar under 2019, med har däremot 
möjlighet att skicka ut välkomstbrev till 67-åringar senare t.ex.2021. 
 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                    ordförande          


