
 
 

 

SID 1 

 

Kumlabygden 

 

Styrelsemöte 2 
2020-02-04 

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. 

Protokolljusterare: Lennarth Helgesson. 

 

§3 Föreslagen dagordning med tillägg under övriga frågor godkänns. 

 

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

Protokollet godkänns. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§5 Rapport från grupperna 

 May:  

1. 22 är anmälda till teaterresa till Fjugesta den 16 feb., 2 ännu ej betalt. 

2. Studiebesök Ladugårdsängen är ännu inte klart. 

3. Bussresa torsdag 28 maj till Finspång med studiebesök hos Björkö väveri och 

Turbinmuseum är klar. 

4. Utflykt/Månadsträff till Stjärnsunds slott i Askersund med egna bilar, gemensam 

lunch planeras. 

 

Kulturgruppen har möte 12 februari för att diskutera förslag till  höstens program. 

 

 Lennarth: 

1. 34 personer deltog i Cocktailkväll fredagen den 24 januari 2020. Uppskattat träff 

men lite mat tyckte några. 

2. Social lunch planeras till den 19 februari på Kumla Hotel kl. 12.00. läggs in på 

hemsidan och mailutskick en vecka före. 

 

Angående fortsatta rabatter hos Fresh Food och Goda Rum utreder Lennarth vidare. 

 

§6 KPR (Kumla Pensionärs Råd). 

Gerd rapporterar: 

Inget möte att rapportera. 

KPR Arbetsgruppen har möte måndag 10 februari där diskuteras frågor att tas upp vid 
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nästa KPR. 

 

§7 Budgetfrågor 

Stig har tagit fram Preliminär balansräkning och Preliminär resultaträkning för 2019 

som skall redovisas vid årsmötet som undertecknas av styrelsen. 

Förslag till budget redovisas och godkänns. 

 

§8 Handlingar till årsmötet 26 februari 

 Följande handlingar är klara: 

1. Kallelse och föredragningslista (Utskickats 2020-01-10) 

2. Verksamhetsberättelse 2019 (Utskickats i samband med kallelsen) 

3. Verksamhetsplan för 2020 

4. Valberedningens förslag styrelse och ombud (Maud Rattenborg har lämnat till Sten) 

5. Preliminär resultaträkning och balansräkning för 2019 (Stig E) 

6. Budget för 2020 (Stig E) 

 

Handlingarna finns utlagda på Kumlabygdens hemsidan under Årsmöte 2020 (Sten) 

Revisorernas skrivning är klar och kommer att redovisas på Årsmötet. 

Handlingarna skall finnas tillgängliga vid årsmötet (Sten ansvarar). 

 

§9 Programblad våren 2020 

Programbladet planeras att kunna utskickas efter årsmötet i samband med styrelsemöte 3 

mars 2020. 

Antal ex: 200+200+100 extra= 500 ex skall tryckas. 

Programbladet utförs i enlighet med tidigare utgåvor har påbörjats av Sten som även ser 

till att det trycks (Trio Tryck Aspholmen Örebro). 

  

Kuvär för uskick (1 kartong 500 st)  hämtas på Distriktskontoret vid Järntorget i Örebro 

av Stig B. 

 

§10 Årsmöte 26 februari 2020 - förtäring 

Sonja Frisén har fått i uppdrag att beställa 90 semlor till kaffet, övriga uppgifter 

ombesörjes att våra mötesvärdar. 

Blommor för avtackning 5 st inköps av Barbro. 

 

§11 Skrivelse angående nya aktiviteter och samhällsinformation. 

Stig B har utformat skrivelse angående angelägna förbättringar för pensinärer m.m. 

Beslutas att skrivelsen tillställs SPF Förbundet. 

 

§12 Enkätutskick från Distriktet angående Kumlabygdens verksamhet 

Stig B och Stig E har besvarat enkäten. 

 

§13 Distriktsstämma den 4 april 2020 kl 9-16 i Sparbanksbörsen i Fjugesta  

Styrelsen samt Claes och Kerstin Stålbom anmäls att delta (Barbro är dock bortrest) 

.  
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Sten meddelar att han ingår i Distriktets valberedning och efterhör om det finns intresse 

från någon i styrelsen att föreslås som kandidat till ev. behov av ny i Distriktets styrelse. 

Beslut: Styrelsen beslutar att nominera ordföranden för Spf Kumlabygden Stig 

Blomqvist till post i distriktsstyrelsen. Stig B har ingen invändning mot detta. 

 

§14 Övriga frågor 

1. Föreningsbidrag – ansökan sista veckan i februari 2020 

Kommunen har informerat 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. 

Stig B och Stig E har inhämtat informationen och kommer att ansvara för att 

ansökan görs. 

 

2. Inventering av gällande e-postadresser och mobiltelefonnummer. 

Flera har konstaterats att en hel del adresser och telefonnummer i Kumlabygden 

medlemsregister är inaktuella och bör uppdateras. Sten informerar om att i princip 

skall varje medlem själv svara för att adresserna är gällande genom inloggning på 

Mina sidor på Kumlabygdens hemsida. Detta torde inte helt fungera.  

Ståhlboms såsom registeransvariga kontaktas av Stig B i frågan. 

 

§15 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 3 mars 2020, kl. 09.00 på Kvarngården Nordenrummet. 

Planeras även utskick av Vårens Programblad. 

 

§16 Konstituerande styrelsemöte 26 februari 

Direkt efter årsmötet 26 februari träffas den nya styrelsen för ett konstituerande möte. 

 

§17 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet     

 

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

    Sten Granström                 Stig Blomqvist                           Lennarth Helgesson            

sekreterare  ordförande             justerare 

 


