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Styrelsemöte nr 7-19, 2019-08-28 
 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Lillemor Skyllbäck, Lars-Christer Lundgren, 
Ing-Marie Wahlström, Gerd Löfgren, Bengt Nilsson, Kristina Linde-Jensen, 
Sören Berglund och Siv Blomdahl Svensson samt Birgitta Gustavsson från 
Programkommittén.. 
  
 
 
67. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
68. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
69. Föregående mötesprotokoll  
Sören är lokalansvarig men frågan om uthyrning tar den som får frågan hand 
om. 
 
70. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
71. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Vårfesten gick jämt ihop 
medan sillunchen gav överskott. 
 
72. Medlemsfrågor 
Vi har nu 631 medlemmar och två på ingång. Vänmedlemmar diskuterades. 
Program kommer inte att skickas ut till vänmedlemmar. 
 
73. Valberedning  
Styrelsen får fundera på förslag på nya styrelsemedlemmar till 
septembermötet, även nya medlemmar i Festkommittén behövs. Förslag och 
diskussion om festkommittén tas upp på nästa möte. 
 
74. Verksamhetsplan 2020 
Beslutades att genomföra en funktionärsträff i mars. Utflykter i Sörmland 
fortsätter liksom torsdagsföreläsningarna. Dan har ansvar för att höra om 
minnesträningen skall genomföras även i vår. Förslag är att Fågelskådning 
skall genomföras. Dan fortsätter att utreda om vi skall genomföra en större 
publik föreläsning. 
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Vi kommer inte att ha resor i egen regi.  
PUB-kvällar kan genomföras på Charlies under våren. 
 
Förslag har lämnats på kurs i Gammeldans. Lars Christer tar kontakt med 
dansarna. 
 
Utbildningen i digitala betalningar har 10 deltagare från SPF och 10 från 
PRO, Anmälningslista finns på expen. Förslag lämnades att ha utbildning om 
smarta telefoner till vårterminen. 
 
 
75. Programkommittén 
Birgitta informerade att programmet den 5 november har ändrats. Det 
kommer inte att handla om Rysshärjningarna utan programmet har rubriken 
”Nyköpingsbon Gustav II Adolf”. 
 
På föreläsningen 24 september ”Aldrig ensam” kommer deltagare från 
PRO/ SPF Gnesta och informerar. 
 
Programmet för februari och mars är påbörjat och tisdagsprogrammet 
fortsätter till våren. Birgitta tar kontakt med Vuxenskolan med syfte att gå 
igenom redovisningen av aktiviteter till Vuxenskolan. 
 
Vi behöver lotteriansvariga för månadsmötena. 
Vid nästa månadsmöte får dansarna vara bordsvärdar. 
 
Utbildningen i digitala betalningar har 10 deltagare från SPF och 10 från 
PRO, Anmälningslista finns på expen. Förslag lämnades att ha utbildning om 
smarta telefoner till vårterminen. 
 
 
76. Hjärnkoll  
Peo är villig att göra frågor och genomföra uttagningen vid en tisdagsträff. 
Han behöver hjälp med tidtagning och rättning. Uttagningen bör göras i april 
och distriktstävling i maj. 
 
77. KPR 
Information från KPR 20/5. Mötet handlade om Samhalls övertagande av 
inköp och städning, samt behovet av nybyggnation av särskild boende. 
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78. Övriga frågor 
Det finns utbildning i styrelsearbete, ev. intresserade får anmäla sig själva. 
  
Vi har en ny kontakt med Viking Line, Leone Kentsdotter. 
 
Svampcirkeln kommer att ha utfärder den 11/9 till Sparreholm och den 2/10 
till området nära Paltorps Hage. Max 12 deltagare per gång. 
 
Må Bra-dagen den 17/10 13-16, Dan har anmält sitt deltagande. 
 
Boulespelarna vill hyra inomhuslokal för spel under vintern tillsammans med 
PRO. Dan tar hand om frågan. 
 
Beslutades att upphöra med 90-årsuppvaktningarna. 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                   


