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Styrelsemöte nr 9-19, 2019-10-30 
 
 
 
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 och Lena Hellberg från Programkommittén.. 
  
 
90. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
91. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
92. Föregående mötesprotokoll  
Lämnades utan kommentar 
 
93. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
94. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Höstfesten samlade 45 
betalande medlemmar  
 
95. Medlemsfrågor 
Vi har nu 620 medlemmar och 3 ”på väg in”. 15 medlemmar har tagits bort 
pga. bistrande betalning av medlemsavgiften. Gerd får listor på 67-åringar 
från förbundet. Vi gör inga utskick nu utan väntar till nästa år då vi har det 
nya årsprogrammet. Bengt påpekade att antalet årsprogram bör anpassas 
bättre till medlemsantalet, vi har många överex av förra årets program. 
  
96. Förslag till ny styrelse och festkommitté. 
I avsaknad av valberedning får styrelsen fortsätta att söka lämpliga personer. 
Dan har rekryterat Arne Stockman som ersättare för Ing-Marie, Gerd 
ansvarar för ny sekreterare och Ing-Marie för ledamöter i festkommittén. 
 
97. Verksamhetsplan 2020 
Genomgång och justering av verksamhetsplanen gjordes. Gerd kompletterar 
förslaget med uppgifter om medlemmar. Synpunkter kan lämnas.   
 
Affischer för jazzkonserten skall sättas upp bl.a. Culturum och NK-villan. Vi 
bör personligen marknadsföra detta bland vänner och bekanta. Vi avvaktar 
med annonsering men Dan tar in pris på annonsering i Magasinet och i SN. 
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Omstart kan ske av aktiviteten Sällskapsspel. 
 
Kommunen söker ledsagare, vilket är ett avlönat uppdrag, Vi skall 
marknadsföra uppdraget. 
 
98. Programkommittén 
Birgitta gick igenom programmet för nästa månadsmöte. Dansarna börjar 
och föredraget om Gustav II Adolf kommer efter detta. 
 
Julsamlingen blir på Järngrytan den 3 december. Priset blir 150 kr per 
person för deltagarna. Samma meny som förra året.  Sista anmälningsdag 
25/11. Inbjudan och affisch skall göras, Det skall framgå att betalning ska 
ske i samband med anmälan. Julklappsutlottning kommer att ske på numret i 
anmälningslistan. 
 
99. Rapport från ordförandekonferensen 
Det kan vara bra att veta, att om man köper underhållning direkt av artisten, 
så är gaget momsfritt. 
 
Information lämnades om Vårdcentralspatrullen. Där SPF uppmärksammar 
och granskar vårdcentralerna. Bengt får i uppdrag att kontakta personer som 
kan vara intresserade av att medverka i en sådan i Oxelösund. 
 
100. Övriga frågor 
Dan har svarat på frågan om tillgång till STIM-musik.  
 
Vi har ingen som är intresserad av att medverka vid utvecklingen av 
distriktets hemsida. 
 
Lillemor får i uppdrag att kontakta tidningen Nyinflyttad ang. annonsering. 
 
Ing-Marie rapporterade från G7-mötet som av förklariga skäl kom att handla 
om många frågor i Nyköpings kommun. 
 
Eva Gagnö på Vuxenskolan har meddelat att hon kan hjälpa till med lokaler 
och föredragshållare.  
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                   


