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Styrelsemöte nr 8-19, 2019-09-25 
 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Lillemor Skyllbäck, Bengt Nilsson, Lars-
Christer Lundgren, Gerd Löfgren, Ing-Marie Wahlström, Kristina Linde-
Jensen, Sören Berglund och Siv Blomdahl Svensson samt Birgitta 
Gustavsson från Programkommittén.. 
  
 
 
79. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
80. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
81. Föregående mötesprotokoll  
Lämnades utan kommentar 
 
82. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
83. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt har lämnat in 
bidragsansökan till kommunen. Kostnaderna för 80+lunchen har belastat 
resultatet. 
 
84. Medlemsfrågor 
Vi har nu 629 medlemmar. 
  
85. Valberedning  
Styrelsen får fundera vidare på valberedare. I avsaknad på sådana för Dan 
söka efterträdare till Ing-Marie. Ing-Marie får i uppdrag att söka efter 
ersättare för Görel i festkommittén. Gerd söker ny sekreterare efter Lillemor, 
som dock fortsätter som ansvarig för hemsidan och adjungeras till styrelsen. 
 
86. Verksamhetsplan 2020 
Genomgång och justering av verksamhetsplanen gjordes. Nya aktiviteter 
diskuterades bl.a. en föreläsning öppen för alla. Efter diskussion beslutades 
att inte genomföra någon sådan. Nytt förslag om jazzkonsert lämnades för 
övervägande. 
 
Beslutades att genomföra en funktionärsträff i mars. Utflykter i Sörmland 
fortsätter liksom torsdagsföreläsningarna. Dan har ansvar för att höra om 
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minnesträningen skall genomföras även i vår. Förslag är att Fågelskådning 
skall genomföras. Dan fortsätter att utreda om vi skall genomföra en större 
publik föreläsning. 
 
 
87. Programkommittén 
Birgitta föreslag att man, efter att ha hört föredraget ”Aldrig ensam” från SPF 
Gnesta, skulle bilda en arbetsgrupp tillsammans med PRO och kommunen 
för att införa samma arbetssätt i Oxelösund. Dan tog på sig ansvaret för att 
bilda en arbetsgrupp. 
 
”Gemensam lunch” har slutat för året men förslag lämnades att återuppta 
detta till våren, förslagsvis på onsdagar. 
Birgitta fick uppdraget att kontakta Vuxenskolan för en träffa mellan 
aktivitetsansvariga och Vuxenskolans representant. 
 
88. Reviderade stagar för SPF 
Förslaget till reviderade stadgar diskuterades, bl.a. frågan om firmateckning. 
Dan skall ta upp frågan till distriktet. 
 
89. Övriga frågor 
Ing-Marie rapporterade från det senaste KPR-mötet. PWC har granskat  
vård- och omsorgsförvaltningen vilket har resulterat i ny organisation med 
minskad personal. 
 
Arvsfonden har avslagit förslag från Tankesmedjan om bidrag för installation 
av hissar i befintliga bostäder. I dagsläget är det inte aktuellt att söka bidrag, 
men vi bör ha det i åtanke om det dyker upp någon bra idé, 
 
Boulen har vinterspel inomhus. kostnad 200 kr per gång. Spelarna betalar 20 
kr per gång till Roland, Beslutades att vår förening hyr lokalen och får 
intäkterna. Bengt gör en resultatberäkning per termin och hälften av över- 
och underskott tillfaller resp. betalas av PRO. PRO har genom Mayvor L 
efter mötet accepterat denna lösning. 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                   


