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Styrelsemöte nr 6-19, 2019-05-29 
 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Lillemor Skyllbäck, Lars-Christer Lundgren, 
Ing-Marie Wahlström, Kristina Linde-Jensen, Sören Berglund och Siv 
Blomdahl Svensson samt Birgitta Gustavsson från Programkommittén.. 
  
 
 
55. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
56. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
57. Föregående mötesprotokoll  
Ing-Marie rapporterade från besöket i Gnesta och projektet ”Tillsammans 
mot ensamhet”. Man har öppet varje dag med fika liknande Pensionärernas 
Hus i Nyköping. 
 
58. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
 Ing-Marie har kontakt med Jan Pettersson om Digitala betalningar. Han 
kommer gärna och informerar. Ing-Marie fortsätter arbetet med förslag om 
tidpunkt i samarbete med PRO. 
 
Förslaget om PUB-kvällar övertas av Lars-Christer. 
 
59. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. 
 
60. Medlemsfrågor 
Vi har nu 637 medlemmar och två på ingång. De som har haft jouren har 
arbetet med listan på de som inte betalat årsavgiften.  
 
61. Uppdrag och befogenheter för Program- och festkommittén  
Uppdragsbeskrivningen för Program- och festkommittén fastställdes. Dan 
skickar den till Görel och Birgitta. Uppdragsbeskrivningen bifogas protokollet. 
 
 
 
62, Ersättning till deltagare vid DM mm 
Bengt förslag till för ersättning fastställdes. Bifogas protokollet. 
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63. Förslag på valberedning och ansvarig för hjärnkoll 
Olika förslag diskuterades. Bengt får i uppdrag att ansvara för Thors 
efterträdare för Hjärnkoll. Förslag på person kan lämnas till Bengt. 
 
64. Höstutskicket 
Sällskapsspel föreslås läggas på torsdag fm. Startdatum behövs. 
Programmet måste kompletteras med tidpunkter för ev. Pub-kvällar, IT för 
seniorer och digitala betalningar, ev. studiecirkel om svamp. Tidplan för 
höstutskicket delades ut.  
 
65. Programkommittén 
Månadsträffen i maj har lägre antal deltagare. Julsamlingen den 3 december 
är bokad på Järngrytan. Första månadsmötet 2020 blir den 4 februari och 
årsmötet är bokat till den 18 februari.  Föreläsningarna har varit 
framgångsrika och fortsättning planeras till hösten. Britt- Marie Kärngren blir 
3:e medlem och är villig att ta över rollen som ansvarig förutsatt att Birgitta 
blir kvar som medlem. 
 
66. Övriga frågor 
 
Vi har fått bidrag för projektet Vandring för asylsökande. Kristina fortsätter 
arbetet och Birgitta vill gärna medverka. 
 
Vi kan söka bidrag för sommaraktiviteter från distriktet. Kristina undersöker 
och söker bidrag för de aktiviteter som fortsätter under sommaren inkl. 
utflykter. 
 
Diskussion fortsatte kring SPF Seniorplan. Brukarrevision diskuterades och 
Kristina föreslog trygghetsboendet Vitsippan som lämpligt objekt.  Hon 
jobbar vidare med frågan i gruppen Välfärdsteknik. Frågan om brukarrevision 
skall beslutas i styrelsen. 
 
Annonsering i SN diskuterade. Beslutades att annonsering av aktiviteter där 
tid och plats saknas i programmet skall annonseras liksom månadsmötena. 
 
Vi saknar lokalansvarig, Frågan aktualiserades av att BK Sang vill hyra 
lokalen under sommaren. Beslutades att BK Sang kan hyra lokalen när 
SPF:s bridgespelare inte använder lokalen. 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                   


