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Styrelsemöte nr 4-17, 2017-03-29 
 
Närvarande: Dan Johansson, Thor Sagfors, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Lennart Carlsson, Ingvar Sjögerås, Kristina Linde Jensen, Ulf Berg och 
Lillemor Skyllbäck. Förutom styrelseledamöterna deltar Birgitta Gustafsson 
från programkommittén under punkt 51. 
 
 
 
 
43. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
44. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
45. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna. 
 
46. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
47. Ekonomi 
Resultat- och balansräkningar har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster.  Intäkter och kostnader för Musikcafeet förs på eget 
konto. 
 
Det finns möjlighet att söka bidrag för integration. Bengt får i uppdrag att 
söka för två aktiviteter, Språkvänner och Kontakt med personer som kan 
vara intresserade av vår verksamhet, i första hand för att bjuda in till möte. 
 
48. Medlemsfrågor 
Lennart redovisade fortsatta problem med medlemsregistret. Vi har enligt 
medlemsregistret 668 medlemmar plus 14 ”latenta” nya medlemmar. Det går 
fortfarande inte att få ut betalningspåminnelser för medlemsavgiften. 
 
49. Rapport Miriam och hemsidan 
Fortsatta problem med Miriam, se pkt 48. 
 
Lillemor har lärt sig hemsidan och har behörighet att göra inlägg och 
ändringar. Thor kvarstår som backup. 
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50. Styrelsens arbetsordning och ansvarsfördelning 
Eftergenomgång av PM ver.1. så beslutades att Ingvar skall vara backup för 
Bengt när det gäller bokföringen.  
 
Kurt och Kristina skall ansvara för brevduvorna. En förteckning över dessa 
skall göras (Word-dokument). 
 
Dan uppdaterar dokumentet ”Styrelsens uppdrag, arbetsordning och 
ansvarsfördelning”. 
 
51. Programkommittén  
Birgitta Gustafsson rapporterade om kommande månadsmöte.  Sillunchen 
blir den 8 juni och har planerats att ske i SPF-lokalen. Efter diskussion 
beslutades att Festkommittén skall kallas till nästa möte. Ulf kontaktar också 
Festkommittén för diskussion kring sillunchen och val av festlokal. 
 
På mötet 3 maj kommer Patrik Fornedal från Vuxenskolan att delta. Alla som 
rapporterar till Vuxenskolan skall kallas till mötet. 
 
52. Rapporter 
Dan och Thor rapporterade från Distriktskonferensen Senior 65+. 
Konferensen handlade till största delen om de äldsta medlemmarna. 
Tankesmedjan ska fundera över om vi ska engagera oss betr. boende, 
välfärdsteknologi och/eller brukarrevision. Kurt rapporterar i styrelsen. 
 
Dan rapporterade från möte med kommunen om Nationaldagsfirandet på 
Jogersö, 14.00-15.00. Vi kommer att delta med information om vår 
verksamhet. 
 
53. Övriga frågor 
SPF Nyköping har ett föredrag ”Håll din kropp och hjärna ung med fysisk 
aktivitet och rätt kost.” Inspirationsföredrag av Yngve Borgström, f d 
friskvårdare på Sveriges riksdag, om de senaste forskningsrönen. Även 
deltagare från andra föreningar är välkomna. Föredraget är den 12 april kl. 
13.30 i A-salen i Pensionärernas Hus.  
 
Beslutades att Dan informerar Distriktet om att vi avstår från deltagande i 
seniormässan News 55 i Nyköping 
 
Beslutades att ta 20 kr för kaffe i samband med musikcafeet. 
 
Planering bör göras för Funktionärslunch. Lämpliga datum är den 30 maj alt. 
9 juni. Bengt tar kontakt med Källan. 
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54. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


