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Styrelsemöte nr 8-17, 2017-09-27 
 
Närvarande: Dan Johansson, Thor Sagfors, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Lennart Carlsson, Ulf Berg, Kristina Linde Jensen och Lillemor Skyllbäck. 
Förutom styrelseledamöterna deltog Birgitta Gustavsson från 
Programkommittén, Lisbeth Svensson från Valberedningen samt Marianne 
Appelqvist från Valberedningen och KPR. 
 
 
90. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
91. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
92. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna. 
 
93. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
94. Ekonomi 
Resultat- och balansräkningar har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster.  Höjning av årsavgiften med 30 kr skall tas upp på 
årsmötet 2018 och kan gälla tidigast från 2019. 
Beslut fattades att bowlingspelarna får ersättning för att åka på 
riksmästerskapet i bowling. 
 
95. Medlemsfrågor 
Vi har 676 medlemmar, varav 10 som inte betalt årsavgiften. De som blir 
medlemmar från oktober betalar årsavgift som inkluderar de sista månderna 
2017 och hela 2018. Vänmedlem betalar 70 kr per år. Oklart hur vi skall göra 
med vänmedlemskap. Lennart skall höra med distriktet. 
 
96. Verksamhetsplan 2018, fortsatt arbete och prioritering. 
Diskussion kring verksamhetsplanen fortsatte, Dan kommer att återkomma 
med version 2 efter omarbetning. 
 
Lillemor lägger ut reklam på hemsidan för de aktiviteter där fler kan delta. 
För Canastan skall Ulf utreda om det finns möjlighet att dela gruppen för att 
få in fler deltagare. Kölistor skall upprättas för de aktiviteter som är fulla. 
 
Vi har bara två anmälda som språkvänner. Lillemor skickar e-post till alla om 
möjligheten att bli språkvän. Intresse skall anmälas till Dan. 
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Lillemor skall skicka ut mail om Puls och Träning till medlemmarna. 
 
Efter diskussion bestämdes att vi bör undersöka möjlighet till samarbete med 
PRO för resor i egen regi. Uppdraget skall ges till resekommittén. 
 
Thor efterlyste möjligheter till rabatter hos lokala företag för medlemmarna. 
Han kommer att ta kontakt med Sörners Optik. 
 
För att öka medlemsantalet bör vi återuppta utskicket till alla 65-åringar. 
 
Vårprogrammet diskuterades. Det är inte bra att ha med nuvarande styrelsen 
i vårprogrammet eftersom styrelsen kommer att ändras på årsmötet. Bör 
ändras till kommande år. Förhoppningsvis kan vi ta med valberedningens 
förslag i vårprogrammet. 
 
 
97. Rapport från Programkommittén 
På nästa månadsmöte kommer Lena Näslund. Inför våren förslog Thor att vi 
skulle bjuda in kommunalråd och oppositionsråd på samma eller olika 
månadsmöten för att presentera sin äldrepolitik och svara på frågor men 
ingen debatt dem emellan.  
 
Har vi förslag på föredragshållare så skall de lämnas till Birgitta.  
 
 
98. Rapport från KPR 
Marianne Appelqvist informerade från senaste mötet med KPR. Förslaget 
om gratis halkskydd hade avslagits i kommunfullmäktige.  Det finns 8 
personer i kön till särskilt boende. Matfrågan är också uppe för diskussion.  
 
Information från KPR kommer att lämnas på månadsmötet den 13 
november. 
 
 
99. Rapport från Valberedningen  
Thor avgår ur styrelsen och fyllnadsval måste göras för ersättare för Ingvar 
Sjögerås. 
 
Festkommittén behöver också har nya medlemmar.  
 
Förslag på deltagare i väntjänsten behövs också.  
 
100. Datum för årsmöte. 
Datum för årsmötet bestäms till 20 februari 2018 
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101. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


