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Styrelsemöte nr 10-17, 2017-11-29 
 
Närvarande: Dan Johansson, Thor Sagfors, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Lennart Carlsson, Ulf Berg,  Kristina Linde-Jensen, Lillemor Skyllbäck och 
Ing-Marie Wahlström (adjungerad och KPR). Förutom styrelseledamöterna 
deltog Birgitta Gustavsson från Programkommittén, Lisbeth Svensson och 
Marianne Appelqvist (KPR) från Väntjänsten samt Utbildningsansvariga 
Christer Schiller och Gerd Lundberg. 
 
114. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
Mötet beslöt att adjungera Ing-Marie Wahlström till styrelsen under resten av 
verksamhetsåret. Detta som ersättning till Ingvar Sjögerås. 
 
 
115. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
116. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna. 
 
117. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
118. Ekonomi 
Resultat- och balansräkningar har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster 
 
119. Medlemsfrågor 
Vi har 660 medlemmar.  
 
120. Verksamhetsplan 2018, fortsatt arbete och prioritering. 
Diskussion kring verksamhetsplanen fortsatte.  
En ny grupp av canastaspelare bildas och ges tid i SPF-lokalen 2018. 
 
Beslutades att bjuda in föreningens funktionärer till en träff för 
erfarenhetsutbyte den 22 mars 2018 kl. 16:00 kombinerat med middag. 
 
Budgeten för 2018 gicks igenom och fastställdes. 
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Beslut fattades att ta bort uppvaktningen med blomstercheckar för 
föreningens 80-åringar, däremot kommer de att som tidigare bjudas på en 
gemensam lunch. 
 
Lennart gick igenom arbetet med årsprogrammet. Vi har fått två nya 
annonsörer. Varje bevakningsansvarig skall mejla uppgift om startdatum till 
Lennart senast 10 december. 
 
Lillemor gör förslag på datum för styrelsemöten under 2018. 
 
Dan uppdaterar Verksamhetsplanen när datum för aktiviteter har fastställts. 
 
121. Rapport från Programkommittén 
Birgitta rapporterade om planeringen av nästa års månadsmöten. 
Programmet är i princip klart och skall rapporteras till Lennart. 
Till Julgröten den 5 december på Källan har vi 88 anmälda personer. 
 
122. Rapport från KPR och Väntjänsten 
Marianne Appelqvist gick informerade från det senaste mötet med KPR. Bl.a. 
diskuterades belysningen kring busshållplatsen i centrum. 
 
Information och diskussion om Väntjänsten följde. Väntjänsten uppgifter har 
förändrats med tiden. Ledsagning och hjälp vid läkarbesök sköts numera av 
från kommuns särskilda boenden och hemtjänsten. Väntjänsten medverkar 
vid Seniorcaféerna på Koordinaten Efter diskussion om Väntjänstens 
fortsatta verksamhet, beslutades att fortsätta med arbetet inom Väntjänsten. 
 
Vi behöver fler som deltar i Väntjänsten, styrelsen uppdrar åt styrelsen och 
andra att söka efter kandidater som vill medverka i Väntjänsten. Elfriede 
Hedenström åtar sig uppdraget som kontaktperson för Väntjänsten..  
 
 123.  Rapport från Studieansvariga 
Studieansvariga gick igenom årets aktiviteter. Lennart skall lägga till en 
uppmaning i årsprogrammet om att höra av sig till studieansvariga om det 
finns önskemål om kurser/utbildningar. 
 
124. Rapporter och inkomna skrivelser 
Dan lämnade kort info från distriktsstyrelsens möte. 
 
Vi har gått igenom vårt medlemsregister enligt uppmaning från förbundet.   
 
125. Övriga frågor 
Beslut fattades att sälja de nya tröjorna med föreningens logga för 150 kr/st. 
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En enkel trappa vid baksidesdörren diskuterade eftersom färdtjänsten har 
vägrat köra fram till huvudentrén. Efter diskussion beslutades att informera 
om att färdtjänst har rätt att köra in på gångvägen för att lämna besökare. 
 
Diskussion har förts med Kvists El om rabatt. Diskussion fortsätter om 
fortsättningarna. 
 
Vi skall påpeka vikten av att lokalerna återställs efter användning vid träffen 
med funktionärerna. 
 
Respektive ansvarig i styrelsen skall se till att aktiviteterna annonseras på 
anslagstavlan. 
 
Uppgifter ur medlemsregistret kan lämnas ut, dvs. namn, adress, 
telefonnummer och mejladress. 
 
126. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


