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Styrelsemöte nr 10 - 19, 2019-11-27 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Bengt Nilsson, Kristina Linde-Jensen, Sören 
Berglund, Siv Blomdahl Svensson, Lars-Christer Lundgren, Gerd Löfgren, 
Ing-Marie Wahlström samt Birgitta Gustavsson från programkommittén.  
 
101. Öppnande 
Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
102. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns. 
 
103. Föregående mötesprotokoll 
Lämnades utan kommentar. 
 
104. Åtgärdslista 
 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
105. Ekonomi 
Resultat- och balansräkning har delgivits styrelsen via mail. Föreningens 
ekonomi är god och prognosen för 2019 visar på överskott. 
 
106. Medlemsfrågor 
Antalet medlemmar är för närvarande 625. Beslutades att under våren 
skicka ut erbjudande om medlemskap till 67-åringar i Oxelösund. Gerd har 
tagit ut en lista på 66 personer som fyller 67 år. 
 
107. Förslag till ny styrelse och festkommitté 
Det har visat sig vara svårt att rekrytera personer till festkommittén och att ta 
sekreteraruppdraget i styrelsen. Ing-Marie och Gerd fortsätter att sondera. 
Sören kontaktar Görel med fråga om att fortsatt delta i festkommittén och 
Bengt frågar Ann-Christine om hon är intresserad. 
 
108. Verksamhetsplan 2020 
Genomgång och justering av Verksamhetsplan 2020 gjordes. 
- Lunchträffarna flyttas till sista onsdagen varje månad. 
- Vi stryker stycket om hur hemtjänsten i kommunen fungerar. 
- Dan kontaktar Else-Marie om sällskapsspel 
- PUB-kväll beslutades till den 26/2, kl 18.00. 3000:- från distriktet i bidrag. 
- Vi annonserar i Nyinflyttad om tidningen ges ut i Oxelösund, frågetecknet 

tas bort.  
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I samband med genomgång av Verksamhetsplanen, presenterade Bengt 
förslag till budget för 2020. Föreslaget till budget för 2020 godkändes av 
styrelsen. 
 
Noterades också vikten av att vi alla i styrelsen gör reklam för jazzkonserten 
den 18 mars på Koordinaten och att vi som har möjlighet att gå och lyssna, 
köper biljetter. 
 
109. Programkommittén 
Birgitta presenterade preliminärt förslag till program för medlemsträffar 
våren. 2020. 
- 4/2 – A la Taube underhåller 
- 18/2 – Årsmöte, Hasse och Lasse underhåller 
- 3/3 – Konstnär Calle Welander berättar om Ishotellet i Jukkasjärvi 
- 7/4 – Mannekänguppvisning. Ev Hjärnkoll alt sånggrupp 
- 5/5 – Skådespelare Kenneth Bolin, ”Brottas aldrig med en Toy” 
- 2/6 – Sillunch 
 
Preliminärt programförslag till tisdagsträffar 
- 14/1 – Trafik och äldre (körkort), ev medverkan av polisen 
- 28/1 – Oxelösunds historia 
- 11/2 – Studiebesök Campus Oxelösund 
- 25/2 – Tema hälsa, ev om synhjälpmedel el dyl 
- 10/3 – Våld i hemmet, alkoholrelaterat 
- 24/3 – Galen i insekter 
- 21/4 – Veteranjärnvägen, Kai Tamminen 
- 19/5 – Studiebesök på Kyrkogården, beskrivning av olika gravplatser 
 
Program julsamlingen. 
Start på Järngrytan kl 16.00 
Julmat 
Kören deltar i gemensam allsång, julsånger 
Frågesport  
Lotteri  
 
110. Rapporter och inkomna skrivelser 
Inbjudan till distriktsmötet om hemsida hade inkommit. Vi hade ingen 
deltagare. 
 
I projektet Vårdcentralspatrullen deltar Ing-Marie. Projektet inleds med ett 
möte i Malmköping den 14/1 2020. 
 
Connys förslag om friskvård i RPR. Dan informerar Jonas Lindeberg, Vfp, 
om förslaget, samt försöker ordna ett möte tillsammans med Dan, Conny och 
kommunstyrelsens ordförande Katarina Fredriksson. 
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Erfarenhetsutbyte i äldrepolitiska frågor 2020. Vi avvaktar distriktets 
agerande. 
 
Programpunkter till årsprogram 2020 
Gerd hade gjort ett förslag till programpunkter som ska tas med i 2020 års 
program. Vissa ändringar och tillägg gjordes, se nedan. 
 

Typ Rubrik Ansvar för text 

C Välfärdsteknik    föreläsning / cirkel  Birgit F tillfrågas 

T Ledsagare/ avlösare kommunen Gerd skriver kort 

T GDPR Dan skriver samma 

T SPF 80-årsjubileium /SPF Oxd 30 år / 
Ox stad 70 år 

Dan omnämner i sin 
ledare 

A Danser SPF / PRO Ing-Marie 

A Fågelskådning Kristina 

C Matlagning Stryks bort 

A Vinprovning Lillemor - datum 

C Minnesträning Dan frågar Dagmar 

A Jazzkonsert 18 mars Enl affisch + bild 

T Arbetsgrupp minska ensamhet  Dan nämner i sin ledare 

A PUB-kväll (ar) Lars-Christer 

A/C Smarta telefoner o datorer I-M och Bengt 

A Gammeldans Lars-Christer 

A Sällskapsspel Dan kontaktar Else-Marie 

T Info om betalning + medlemskort SPF Gerd skriver info 

 Inbj nya medlemmar 30/1 fm Dan skriver i pgm 

 Blomstervandring Birgitta 

 Sittgympa Birgitta 

 
 
Förutom ovanstående, om nu allt ska vara med, så tillkommer det 
övriga; månadsträffar, lunchgemenskap, vandringar, utflykter, 
korta föreläsningar, bio, sektioner, övriga studiecirklar, 
funktionärsträff,  väntjänsten, kommittéer och ombud, KPR, 
kallelse årsmöte (m m). 
 
Beslutades trycka upp 700 ex av programmet. 
 
111. Övriga frågor. 
Hur fungerar hemtjänsten i Oxelösund. Beslutades att avvakta med detta tills 
den nya organisationen i kommunens hemtjänst varit i gång under en tid. 
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Tack från våra bowlare hade kommit med anledning av det ekonomiska 
bidraget till deras medverkan vid Riksmästerskapet. 
 
Fråga från Kristina om vi har utarbetat något Miljöpolitiskt program i SPF 
Seniorerna Oxelösund. Det har vi inte. 
 
Inför ev matlagningskurs behövs tillgång till kök. Lars-Christer fick tips att 
vända sig till Breviksskolan. 
 
Birgitta rapporterade att hon och Lena deltagit i en reseinformation på Stora 
hotellet i Nyköping. Arrangörer var Viking Line och Resekompaniet. 
 
112. Nästa styrelsemöte 
Nästa möte med styrelsen hålls den 18 december, kl 9.00. Ordföranden bjöd 
in styrelsen till terminsavslutning samma dag kl 17.30. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
Ing-Marie Wahlström    Dan Johansson 
Tf sekreterare 


