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Styrelsemöte nr 3-19, 2019-02-27 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Bengt Nilsson, Lillemor Skyllbäck, Lars-
Christer Lundgren, Ing-Marie Wahlström, Gerd Löfgren, Kristina Linde-
Jensen, Sören Berglund och Siv Blomdahl Svensson 
  
 
 
22. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
23. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
24. Föregående mötesprotokoll  
Kristina återkommer om HRL-utbildning. 
 
25. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
26. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster. 
 
27. Medlemsfrågor 
Vi har nu 639 medlemmar och 6 ansökningar om medlemskap. Åtta 
medlemmar har begärt utträde hittills i år.  
 
28. Funktionärsträff 
Planering för funktionärsträffen skall ske. 
 
30. Rapporter och inkomna skrivelse. 
1. Distriktet har fått beslut om det årliga verksamhetsbidraget. Vidare 
fortsätter arbetet med seniorplan. 
 
Distriktets årsmöte är planerat till den 23 april på Åsa Folkhögskola. 
Årsberättelse och övriga handlingar skall skickas in senast xxx. Dan 
vidarebefordrar uppgift om vilka uppgifter som det gäller. 
 
2. Statsbidrag för asylsökande etc. Ansökan med förslag och planering skall 
skickas in senast 20 mars. Förslagsvis kan vi söka för att ordna vandringar i 
närområdet för invandrare. Kristina ansvarar för aktiviteten och vi kan söka 
bidrag för resekostnader. Bengt ansvarar i så fall för ansökan. 



 

2019-01-30  PROTOKOLL   

2 

 

 
3. Trafikutbildning i Södermanlands län. Frågan om deltagare tas upp med 
KPR och Tankesmedjan. 
 
31. Övriga frågor 
Vakanserna i valberedningen får diskuteras vidare under hösten. Skall 
läggas till på Åtgärdslistan. 
 
Beslutades att vi inte har jour på ”röda dagar”. 
 
Ny mötestid för styrelsemöten bestämdes till 9.00. 
 
Vid mötet med nya medlemmar framfördes förslag att anordna träffar för 
sällskapsspel. På torsdag fm och onsdag em är lokalen inte bokad. Beslut 
fattades att i så fall börja med aktiviteten under hösten. Dan informerar på 
månadsmötet och om aktiviteten startar skall den med i höstutskicket. 
 
Gerd kommer att vara borta under tiden 8/4 – 23/4. Bengt ansvarar för 
posten under denna tid. 
 
Lars-Christer informerade att SPF har avtal med Birka Cruises liksom 
tidigare med Viking Line.  
 
De nya styrelsemedlemmarna informerades efter mötet om arbetet på 
expeditionen och andra praktiska frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                    ordförande          


