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Styrelsemöte nr 7-17, 2017-08-30 
 
Närvarande: Dan Johansson, Thor Sagfors, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Ingvar Sjögerås, Kristina Linde Jensen och Lillemor Skyllbäck. Förutom 
styrelseledamöterna Birgitta Gustavsson från Programkommittén. 
 
 
79. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
80. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
81. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna. 
Dan framförde ett tack till alla och i synnerhet Lennart för arbetet med 
höstprogrammet. 
 
82. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
83. Ekonomi 
Resultat- och balansräkningar har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster.   
 
84. Medlemsfrågor 
Det är fortsatta problem med medlemsregistret.  Vi har 676 medlemmar,  
 
85. Programkommittén 
Birgitta informerade om nästa månadsmöte.  
Kontakt har tagits med Källan om Julgröten. Det blir samma program och 
samma pris som förra året, 100 kr. 
 
Till nästa år gör nuvarande programkommitté enbart program för våren. Den 
nya kommittén, som väljs vid årsmötet, får ansvara för höstens program. 
 
Birgittas budget för månadsmötena kan behöva höjas i nästa års budget. 
 
Vid nästa styrelsemöte skall datum för årsmöte bestämmas. 
 
86. Verksamhetsplan 2018 och Värdegrundsdokument 
Dan gick igenom förslagen för värdegrundsdokumentet och 
verksamhetsplanen, ver.0. Ett antal öppna frågor besvarades och tas med i 
ver.1. Värdegrundsdokumentet från 2014 fastställdes att gälla även för 2018. 
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Arbetet med förslag om verksamheter fortsätter med att Dan gör ett förslag 
till struktur och arbetsfördelning för det fortsatta arbetet. 
 
Thor föreslog att vi även bör tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med 
rekryteringsfrågor, dvs. hur får vi nya medlemmar. 
 
87. Rapporter och inkomna skrivelser  
Sångkören startar 19/9, annonsering skall ske i SN. 
 
Inbjudan har kommit om utbildning för Utbildningsansvariga. 
 
Distriktets ordförandekonferens blir den 4-5/10 2017. 
 
Vi har fått erbjudande om billiga utskick. Beslut fattades att inte utnyttja detta 
utan att även för vårprogrammet kontakta PRO för tryckning. 
 
Samarbetet med PRO om danserna innebär att SPF tar ansvar för att 
anordna en dans under hösten. Ulf är ansvarig. Anm.: Ulf har efter mötet 
föreslagit att vi med PRO delar det ekonomiska ansvaret för de tre danserna 
under hösten. PRO har klart med ansvariga. SPF ställer upp vid ev. 
förhinder. Den ekonomiska risken för SPF uppskattas till 1500 kr. Dan har 
godkänt detta förslag, eftersom beslut i frågan inte kan vänta till nästa 
styrelsemöte  
 
88. Övriga frågor  
Lillemor bevakar e-posten. 
 
89. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


