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Styrelsemöte nr 5-17, 2017-05-03 
 
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  
och Lena Hellberg från programkommittén under punkt 61 och 62. Vidare 
deltar Patrik Fornedal från Vuxenskolan samt Monika Gustafsson, Bo 
Pettersson, Kerstin Olsson, Solveig Ekström och Kerstin Olsson under punkt 
61 samt Elfriede Hedenström. 
 
 
 
55. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
56. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
57. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna. 
 
58. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
59. Ekonomi 
Resultat- och balansräkningar har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster.   
 
Thor redogjorde för att lokalen har dubbelbokats. På den tid som BK Sang 
hyr lokalen hade Skärgårdsmuseet inbokats. Hänsyn hade inte tagits till de 
fasta tider som finns uppsatta på anslagstavlan. Beslutades att BK Sang 
skall kompenseras för olägenheten. Lillemor skall lägga in de fasta tiderna i 
de bokningslistor som görs till hösten. 
 
Beslut fattas om kostnadsersättningar till styrelsen. Beslutade att 
styrelseordförande får 2 000 kr i ersättning, sekreterare/hemsidesansvarig 
2 500 kr, kassör 2000 kr, ledamot med ansvar för medlemsregister och 
programblad 1 500 kr och övriga ledamöter 600 kr.  
 
60. Medlemsfrågor 
Lennart redovisade fortsatta problem med medlemsregistret. Vi har enligt 
medlemsregistret 665 ”klara” medlemmar plus 25 godkända med ”oklara” 
medlemmar. Det går fortfarande inte att få ut betalningspåminnelser för 
medlemsavgiften. 
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61. Samarbete med Vuxenskolan. 
Patrik Fornedal gick igenom de regler som gäller för studiecirklar, 
kulturevenemang och annan folkbildning. Bl.a. kan nämnas att kulturbidrag 
ges med 300 kr/arrangemang. Bidrag ges också för studiebesök med 
samma belopp.  
 
62. Ärenden från Programkommittén och KPR. 
Birgitta Gustavsson rapporterade att Lena Hellberg knutits till 
Programkommittén. 
På Sillunchen kommer gruppen Gott och Blandat att svara för 
musikunderhållningen. På första månadsmötet i september kommer Monas 
Wienerkapell ev. med ändring av en av musikerna.  
 
Marianne Appelqvist från KPR redogjorde för arbetet i KPR (Kommunala 
Pensionsrådet). Man har 4 sammanträden per år och innan mötena träffas 
pensionärsorganisationerna för att ta fram angelägna ärenden. Man arbetar 
för fria halkskydd till pensionärer och kostfrågor för de som bor på 
äldreboende eller har hemtjänst, 
 
63. Möte med festkommittén 
Frågan om 80+ evenemang diskuterades. Förslag lämnades att i stället för 
en fest för 80+ ordna en gemensam fest dit 80+ bjuds in. Lillemor ansvarar 
för inbjudningarna till de som är 80+. 
 
Våra lokaler är inte ändamålsenliga för större fester så det beslutades att 
höstfesten skulle i Motorbåtsklubbens lokaler. Ulf och Tor kan medverka vid 
planeringen av festen. 
 
64. Rapporter och inkomna skrivelser 
Senior 65+. Tankesmedjan föreslår att kommunen bör göra en ”brukarenkät”. 
Frågan bör lämnas till KPR. 
 
Nationaldagsfirandet på Jogersö, kl.14.00-15.00. Vi kommer att delta med 
vår roll-up och informera om vår verksamhet före och efter uppträdandet. 
Dan och Kurt deltar från SPF. 
 
Vi har fått inbjudan från Stigtomta att delta i deras 10-årsfirande. Beslutades 
att inte delta. 
 
Frågan om deltagande för hemtjänst i innestaden har tagits upp, Lisbeth, 
som är kontaktperson för Väntjänsten har tagit kontakt med ansvarig för mer 
information. 
 
Ingvar rapporterade kort från inriktningen 80+ och får uppdraget att fortsätta 
med frågan. 
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Samarbete med PRO: Ulf och Dan tar kontakt med PRO:s styrelse för att 
ordna ett möte. 
 
Thor rapporterade från distriktsmästerskapet i bridge för Sörmland och det 
var en stor succé med 48 spelare och 60 personer totalt. I samband med 
detta väcktes frågan om inköp av en skeppsklocka. Styrelsen beslutade att 
köpa in en sådan. 
 
 
65. Övriga frågor 
Inbjudningar skall görs för funktionärslunch på Källan den 30 maj. Lillemor 
ansvarar för utskick.  
 
 
66. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


