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Styrelsemöte nr 1-17, 2017-01-25 
 
Närvarande: Ing-Marie Wahlström, Lisbeth Svensson, Bengt Nilsson, Thor 
Sagfors, Marianne Appelqvist, Agneta Andersson, Lillemor Skyllbäck, Bengt 
Ögren (punkt 1 – 9) och Lennart Carlsson. Förutom styrelseledamöterna 
deltar Birgitta Gustafsson från programkommittén, valberedningen med Ulf 
Berg och Monika Gustavsson under punkt 14,15 och 16 samt de föreslagna 
styrelseledamöterna Dan Johansson, Kurt Tengroth, Ingvar Sjögerås och 
Kristina Linde Jensen under pkt. 14 - 18. 
 
1. Öppnande 
Ordf. Ing-Marie Wahlström hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
2. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
3. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll gås igenom och godkänns.  
 
4. KPR 
KPR har fyra inplanerade möten under 2017, 20 mars, 22 maj, 18 september 
och 13 november. 
 
5. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
6.  Ekonomi och budget 2017 
Ekonomiska rapporter samt budget för 2017 har delgivits per mejl och 
Bengt N. går igenom resultat och balansräkning för 2017. Ekonomiska 
utfallet ser bra ut och rapporterna bifogas originalprotokollet. 
Revision är bokad till den 6 februari 2017. 
 
7. Medlemsfrågor 
Ingen statistik finns ännu att ta ut från medlemsregistret. Det saknas också 
uppgifter om ändringar under november - december. Vi har därför inga 
uppgifter om avlidna och utträden under denna tid. 
 
8. Rapporter 
Lennart rapporterade om Miriam (medlemsregistret) och hemsidan. Det finns 
problem med behörigheter. Hemsidan är inte uppdaterad än. Men det blir en 
repetitionskurs i hemsidan på Åsa Folkhögskola den 1 februari där Thor och 
Lennart skall delta. Lennart kommer att vara huvudansvarig för hemsidan.  
 
På nästa styrelsemöte bör beslutas om ytterligare en person som kan arbeta 
med hemsidan. 
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9. Verksamhetsberättelse 2017  
Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Den kommer att skrivas ut och 
läggas i postfacken för underskrift. Verksamhetsberättelsen ska kopieras till 
årsmötet i 60 exemplar. 
 
10. Rapporter 
Ny dörrskylt beställd till ytterdörren, detta med anledning av ändrade 
öppettider. 
 
Lisbeth har talat in meddelande om ändrat telefonnummer på den gamla 
telefonen och svarsmeddelande på den nya telefonen. 
 
Bengt har skickat ansökan om bidrag till SSAB. 
 
11. Inkomna skrivelser 
Inbjudan till Distriktets årsstämma den 4 april i Nyköping. Föreningen har 
möjlighet att skicka 5 ombud. Dessa väljs på årsmötet. 
 
Inbjudan till kurs i att arbeta i styrelse. Den nya styrelsen beslutar om 
deltagande efter årsmötet. 
 
Inbjudan har kommit till Hjärnkolls Distriktsmästerskap den 16 maj.  
 
ICA Kvantum har ett jubileum den 18 april. SPF Seniorerna är inbjudna att 
informera om verksamheten vid jubileet. 
 
12. Senior 65+ 
Inbjudan till konferens om projektet Senior  65+ den 9 mars i Malmköping har 
kommit. Beslut om deltagande bör tas av den nya styrelsen. 
 
13. Uppvaktning av 80- och 90-åringar. 
Idag uppvaktas 80-åringar med blomstercheck om 100 kr och 
gratulationskort, medan 90-åringarna får en blomma och ett besök av 
ordföranden. Efter diskussion beslutades att både 80- och 90-åringarna skall 
få blomstercheckar om sammanlagt 200 kr och ett gratulationskort. Den nya 
styrelsen bör utse ansvarig för uppvaktningarna. 
 
14. Information till blivande styrelsemedlemmar 
Styrelsen hade inbjudit de av valberedningen föreslagna nya 
styrelseledamöterna för en information om styrelsens arbetsuppgifter och 
planering av 2017. 
 
Programkommittén bör kallas till alla möten. 
 
Den nya styrelsen bör utse en nya reseansvarig inom sig efter Lisbeth. Hon 
har idag ansvar för kontakterna med Resekompaniet i Eskilstuna. 
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Styrelsemötena för 2017 har bestämts till onsdagarna 25 januari, 22 februari,  
29 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 
29 november samt torsdag den 20 december. Eventuellt kan mötet i februari 
flyttas. Då Patrik Fornedal från Studieförbundet Vuxenskolan är inbjuden till 
mötet av Programkommittén så måste Birgitta Gustafsson informeras om 
ändring. 
 
15. Ombud till distriktets årsstämma 
Se punkt 11. 
  
16. Inför årsmötet 
Årsmötet kommer att inledas med kaffe och musik av Fyra Gubbs. Efter 
parentation över avlidna medlemmar tar årsmötesförhandlingarna vid och 
mötet avslutas sedan med ytterligare en stunds musik av Fyra Gubbs. 
 
Den nya styrelsen har direkt efter årsmötet sitt första konstituerande 
styrelsemöte. Lokalen Lilla Mötet på Koordinaten är bokad. 
 
17. Övriga frågor 
Påminner om att alla avgående styrelseledamöter återlämnar utkvitterade 
nycklar. 
 
Till nästa möte bör studieansvariga inbjudas. 
 
Nästa möte är planerat till den 22 februari 2017. 
 
18.  Avslutning 
Ordförande Ing-Marie Wahlström tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Ing-Marie Wahlström 
sekreterare                                      ordförande 


