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Styrelsemöte nr 6-17, 2017-05-31 
 
Närvarande: Dan Johansson, Thor Sagfors, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, , 
Ingvar Sjögerås, Kristina Linde Jensen, Ulf Berg och Lillemor Skyllbäck. 
Förutom styrelseledamöterna deltar Marianne Appelqvist KPR och Lisbeth 
Svensson från Väntjänsten under punkt 8 och 9. 
 
 
 
67. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
68. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
69. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna. 
 
70. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
71. Ekonomi 
Resultat- och balansräkningar har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster.   
 
Informerades att BK Sang har fått kompensation för dubbelbokning med 500 
kr, vilket beslutades på föregående möte. 
 
72. Medlemsfrågor 
Det är fortsatta problem med medlemsregistret.  Vi har 666 medlemmar, 
Påminnelser för medlemsavgiften har gått ut.  
 
73. Rapport från KPR 
Marianne informerade om mötena inom KPR. Matdistributionen har 
diskuterats och man har gjort enkät om önskemål om matleveranserna. 
Vidare har ”Edhager-pengarna” varit uppe för diskussion om användningen.  
Eftersom Oxelösund är finskt förvaltningsområde finns det behov av 
vårdavdelning med finsktalande personal. 
 
74. Rapport från Väntjänsten. 
Lisbeth informerade att det f.n. är 8 personer som ingår i Väntjänsten. Man 
ingår bl.a. i Seniorcafeét, och behöver fler medverkande. Styrelsen beslöt att 
medlemskap i SPF inte är ett krav för att vara med i väntjänsten. 
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75. Höstens arbete med Verksamhetsplanen 2018 
 
A I enlighet med Dans PM Styrelsens uppdrag etc ombedes alla i styrelsen 
att senast den 15 augusti i ett mejl till styrelsen kortfattat ge synpunkter på 
vår verksamhet och eventuella förslag på hur den skulle kunna utvecklas. 
Ta kontakt med ansvarig för de verksamheter som du är bevakningsansvarig 
för att lämna i samma mejl en kort lägesrapport. Typ akvarell fungerar bra 
men kan inte ta emot fler deltagare. 
Baserat på dessa inspel kommer Dan att skriva en Version 0 av 
Verksamhetsplan 2018, som blir underlag för styrelsens första diskussion 
den 30 augusti. 
B Ingvar Sjögerås hade i en PM delgett styrelsen värdefulla synpunkter på 
verksamheten och hur den kan utvecklas. Skrivelsen diskuterades med 
följande slutsatser. Vi får nog acceptera att en stor del av medlemmarna är 
passiva, men bör genom förbättrad marknadsföring sträva efter att få ökad 
aktivitet. Vår ekonomi förutsätter att alla nya aktiviteter är självfinansierande 
efter en provperiod. En absolut förutsättning för nya aktiviteter att det finns 
medlemmar som ideellt vill leda verksamheten. Styrelsen bör samma alla 
ledare till ett möte för erfarenhetsutbyte mm. De bör även visas 
uppskattning. Ingvars förslag om att medlemmar kan träffas för att äta lunch 
på egen bekostnad är värd att prövas. 
C Möte med PRO. Dan och Ulf har träffat Mayvor och Maud från PRO. Bl.a 
diskuterades i en positiv ton priset för bangolf, tryckning av våra 
programblad, dans, gemensamma större arrangemang och brukarrevision. 
Styrelsen såg positivt på ett utvecklat samarbete och Ulf fick i uppdrag att ta 
in en prisindikation på tryck av höstutskicket samt en bedömning om 
eventuell kostnad för SPF om vi går in som samarrangör för höstens danser.  
Ulf informerar styrelsen per mejl om ev kostnad för dansen och ber om 
styrelsemedlemmarna om ett ställningstagande för eller emot. 
 
76. Rapporter och inkomna skrivelser  
A Höstens medlemsutskick. Thor hade delgett styrelsen 2016 års utskick. 
Lennart är enligt styrelsens arbetsordning ansvarig för årets utskick. De 
bevakningsansavariga ombedes ta reda på startdatum för de olika 
aktiviteterna så att de kan anges i höstutskicket. Dans tas med om resultatet 
av Ulf´s enkät blir positiv. Dan kontaktar Claes Ljungdahl angående upplägg 
för Musikcaféet till hösten. Förslag lämnades att vi skulle annonsera caféet i 
SN-guiden. 
 
Förra årets Höstprogram var 6 sidor i år räcker med 4 sidor.  Manusstopp är 
den 31 juli.  
 
Ansvarsområden och färdigdatum framgår av Åtgärdslistan. 
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B    Dan får protokoll från Distriktsstyrelsen. Beslutade att utskick till övriga 
styrelsen skulle ske bara om det finns något av intresse för oss. 
 
77. Övriga frågor  
Thor meddelade att det inte kommer att vara några biljetter för höstens 
bioföreställningar. Besökarna betalar istället vid ankomsten. 
 
Expeditionen håller sommarstängt Va 22 t.o.m. Va 33. 
Anslag skall sättas upp och information läggs in på hemsidan. Lillemor talar 
in meddelande på telefonsvararen. 
 
78. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


