
 
 

 

SID 1 

 

Kumlabygden 

 

Styrelsemöte 1 
2020-01-07 

kl.  9.00-12.00 i Kvarngården 

 

Närvarande:  Stig Blomqvist ordf., Sten Granström sekr. Stig Enbom kassör, Barbro 

Backlund, Gerd Gullberg Johnson, May Pettersson, Lennarth Helgesson v.ordf.  

 

 

§1 Ordföranden:  Stig Blomqvist öppnar mötet. 

 

§2 Sekreterare: Sten Granström. 

Protokoll justerare: Lennarth Helgesson. 

 

§3 Föreslagen dagordning med tillägg under övriga frågor godkänns. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll 2019-12-03. 

Valberedningen har vidtalat och kommer att föreslå Håkan Emanuelsson som ersättare 

för Stig Enbom vid årsmötet. 

Jourtelefon till Väntjänsten skall ändras i kommande program till 019-588927 enl. Stig 

B.  

Lennarths syster heter Gun-Britt Hjortsberg och är föreslagen som ny mötesvärd. 

Protokollet i övrigt godkänns. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§5 Rapport från grupperna 

 May:  

22 är anmälda till teaterresa till Fjugesta den 16 feb. 2020. Betalning 300 kr bör ske 

senast 15 jan. Sten meddelar detta enligt lista från May. 

I övrigt inget nytt att rapportera. 

 

 Lennarth: 

 22 personer är anmälda till Cocktailkväll fredagen den 24 januari 2020. Det kommer 

även att serveras ett alkoholfritt alternativ. Information på kommande månadsträff. 

 

§6 KPR (Kumla Pensionärs Råd). 

Gerd rapporterar: 

Möte hart hållits den 5 december. Träff har sedan hållits med kommunföreträdare. 

1. Kollektivtrafiken: bussturer under utredningen av regionen. 

2 Kommande rehabiliteringsprojekt-pågår utredning. 
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 Oklart om försäkringsfråga avseende Berit Vidarssons gympaledaråtagande på 

Kvarngården efter det kommunen lagt ner denna verksamhet. Utbildningskostnad på 

800 kr bör Kumla kommun stå för. 

 

§7 Budgetfrågor 

Stig har tagit fram Preliminär balansräkning och Preliminär resultaträkning för 2019 

som skall redovisas vid årsmötet. Dessa visar på en ett negativt resultat på – 17.887 kr 

vilket hänför sig till Spf Kumlabygdens 40-års jubileumsfest som i stor del varit 

sponsrat av föreningen. 

 

§8 Utskick av kallelse till årsmötet 

Beslutas att i samband med kallelsen medsändes en kopia av Verksamhetsberättelsen 

som härmed godkänns av styrelsen. 

Utskicket kan ej ske idag då utskrift av dokumenten i tillräcklig antal ej har kunnat ske 

på grund av utskriftssvårigheter. 

Bestämdes att de som kan träffas fredag den 10 jan kl.9.30 hos Stig B. för att slutföra 

utskicket. 

 

§9 Programblad våren 2020 

Programbladet kommer att utskickas efter årsmötet i början av mars 2020. 

Konstateras att programmet avseende månadsträffarna och resor är i stort spikade. 

Ändrad telefon Väntjänsten se §4. 

 

§10 Månadsmöte 15 januari 2020 - förtäring 

Nästan samtliga i styrelsen kommer att försöka tillverka erforderliga saffranspannkakor, 

ca 10 stycken behövs. Stig B. har införskaffat saffran att användas för ändamålet. 

May anskaffar Björnbärssylt och glögg. 

Lennarth ansvarar för lotterivinstanskaffning, 10 vinster. 

Styrelsen träffas 13.00 för förberedelse. 

 

§11 Förberedelser inför årsmötet 

Verksamhetsberättelsen är framtagen och godkänd.  

Förslag till Verksamhetsplan har redovisats och godtages. 

Preliminär Balansräkning och Resultaträkning är framtagen. 

Kallelse är under utskick. 

 

§12 Utvärdering av julfesten 

Julfesten diskuterades vissa synpunkter på maten har framkommit, kanske annan 

julmatsleverantör nästa gång. 
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§13 Övriga frågor 

1. Kommunen informerar om hur man ansöker om Föreningsbidrag (nya regler) på 

Kumla bibliotek, den 28 januari kl. 13.30-15.00 och 5 februari kl. 17-18.30. 

 

2. Vuxenskolan har framfört att man vill att vid införande i NA skall det stå att 

verksamheten sker i samarbete med Vuxenskolan för att få bidrag. 

 

§14 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 4 februari 2020, kl. 09.00 på Kvarngården Nordenrummet. 

 

§15 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet     

 

…………………………                 ………………………                ……………………….. 

    Sten Granström                 Stig Blomqvist                           Lennarth Helgesson            

sekreterare  ordförande             justerare 

 


