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Styrelsemöte nr 3-17, 2017-03-01 
 
Närvarande: Dan Johansson, Thor Sagfors, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Lennart Carlsson, Ingvar Sjögerås, Kristina Linde Jensen och Lillemor 
Skyllbäck. Förutom styrelseledamöterna deltar Birgitta Gustafsson från 
programkommittén under punkt 40. 
 
29. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
30. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
31. Föregående mötesprotokoll  
Beslut fattas att Lennart och Dan deltar i konferensen Seniorplan 65+ i 
Malmköping den 9 mars. Se punkt 12 i protokoll 1-17 2017-01-25. 
 
32. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och komplettera i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
33. Ekonomi 
Resultat- och balansräkningar har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster. Diskussion om utfallet skall jämföras med budget 
eller med förra årets poster för perioden. Beslut fattas att använda jämförelse 
med föregående år, men Bengt skall se om det också går att lägga in 
jämförelse med årsbudget. 
 
34. Medlemsfrågor 
Vi har enligt medlemsregistret 675 medlemmar. Lennart redovisade fortsatta 
problem med medlemsregistret.  
 
Beslutades att införa en rutin för att hantera nya medlemmar.  
Vi ska skicka ett välkomstbrev till nya medlemmar. Thor gör förslag på brev, 
Dan skriver under och skickar ut. Lennart lämnar underlag för utskicket. Till 
välkomstbrevet skall program och reseprogram bifogas. 
 
Beslutades att ha Välkomstmöte den 5 april kl. 15.00. Lillemor ordnar 
inbjudan samt tar kontakt med alla sektionsledare för medverkan. 
 
35. Rapport Miriam och hemsidan 
Fortsatta problem med Miriam. Funktionaliteten är låg och många 
felaktigheter finns i registret. Lennart vill därför avstå från arbete med 
hemsidan. 
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Thor önskar bli avlastad med arbetet med hemsidan. Lillemor kan gå in och 
lära sig. Lillemor kan i så fall behöva hjälp med annonsering och att skriva 
under ”100 ord” på Södermanlands Nyheter. 
 
36. Deltagande i ICA Kvantums jubileum den 18 april. 
ICA Kvantum har ett jubileum den 18 april. SPF Seniorerna är inbjudna att 
informera om verksamheten vid jubileet. 
 
Beslutades att delta i arrangemanget. Ulf får ansvaret för planering och 
genomförande. Vi skall ha med ansvariga för de största sektionerna och 
Lillemor får i uppdrag att i samarbete med Ulf kalla sektionsledarna. 
 
Ulf får i uppdrag att inköpa 20 kepsar med SPF:s logga och Thor ordnar 
namnbrickor till deltagarna.  
 
37. Genomgång av jourlista och jouruppgifter  
Rutiner och lokaliteterna gicks igenom för de nya styrelseledamöterna.  
Lillemor gör en ny checklista för jourhavande på expeditionen. 
 
38. Styrelsens arbetsordning och ansvarsfördelning 
Efter diskussion beslutades att Dan gör ett nytt dokument ”Arbetsfördelning 
inom styrelsen för SPF Seniorerna Oxelösund”. 
 
39. Utbildning nya styrelseledamöter på Åsa folkhögskola 
Inbjudan till kurs i att arbeta i styrelse. Beslutades att Ingvar, Kristina och 
Kurt deltar i utbildningen. 
 
40. Rapporter 
Bengt redogjorde för synpunkter från föreningens revisorer om kort tid för 
revision.   
 
Beslutades att förlänga revisionstiden genom att förlägga årsmötet till sista 
veckan i februari. 
 
Birgitta Gustavsson från Programkommittén deltog i mötet. På mötet 3 maj 
kommer Patrik Fornedal från Vuxenskolan att delta. Alla som rapporterar till 
Vuxenskolan skall kallas till mötet. 
 
Beslutades att Programkommittén, dvs. Birgitta ska kallas till alla möten. 
Tillsvidare ska det inte utses någon ytterligare ledamot av 
Programkommittén. 
 
41. Övriga frågor 
Oxelösunds kommun har frågat om SPF vill delta i Valborgsmässofirande 
alternativt Nationaldagen. Dan går på möte den 21 mars. 
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Claes Ljungdahl har önskemål om att få ha Musikcafé varannan tisdag, . 
Beslutades att Ulf utreder frågan. 
 
Marianne Appelqvist och Ing-Marie Wahlström, representanter för KPR, vill 
bli kallade till styrelsemötena.   
 
42. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


