
 
 

 

SID 1 

 

Kumlabygden 

 

Styrelsemöte 4 
2020-03-03 

kl.  9.00-12.00 i Kvarngården 

 

Närvarande:  Stig Blomqvist ordf., Lennarth Helgesson v.ordf., Sten Granström sekr. Håkan 

Emanuelsson kassör, Barbro Backlund, Gerd Gullberg Johnson, May Pettersson,.  

 

 

§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 protokollen 2 och 3, 2020-02-04 och 2020-02-26 

Protokollen godkänns. 

Protokollen läggs till handlingarna. 

 

§5 Rapport från grupperna 

 May:  

Kulturgruppen har möte och diskuterat förslag till studiebesök under hösten 

1. Studiebesök hos Legosan i Kumla 

2. Studiebesök på Bandfabriken i Kumla. 

3. Robotbesök i Arboga. 

Maj lämnar resebeskrivning till Finspång den 28 maj. 

 

 Lennarth: 

1. 27 personer deltog i uppskattad Sociala lunch den 19 februari på Kumla Hotel.  

2. Social lunch planeras till den 25 mars på Goda Rum i Växthuset kl. 12.30. Goda 

Rum har fått ny ägare. Förmånspris för SPF medlemmar är 100 kr för lunch. 

 

Lennart har förhandlat med Landahls Kafe där Spf medlemmar nu får rabatterade 

priser. 

För lunchbesök på restaurang Sjösidan, f.d Henkas,  vid Kumla sjön får Spf:s 

medlemmar rabatt på Grilltallrik för 114 kr och Pastarätt för 85 kr. 

 

En höstaktivitet med Johnny Fagerman (kungen) kan bli aktuell till ett pris av ca 

2.000 kr. 

Lennart kommer att vara samordnare av Örebro Distrikts Bridgekvaltävling i Kumla den 

13 maj med riksfinal i Sandviken. 

Distriktet kommer att bidra i kostnaden för kvaltävlingen med 1.500 kr och deltagarna 
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själva betalar 100 kr. Lennart gör en budgetsammanställning för kostnaderna i Kumla 

för bedömande om Kumlabygden skall bidra något till kostnaden för arrangemanget. 

Många Spf:are i Kumla spelar bridge genom att delta i Kumla Bridgeklubb anordnade 

bridgetävlingar.  

Hitintills har det dock varit enligt Spf Kumlabygdens policy att varje aktivitet själva 

stått för sina kostnader. 

 

§6 KPR (Kumla Pensionärs Råd). 

Barbro rapporterar att hon deltagit i KPR Arbetsgruppen där det diskuterats vilka frågor 

som skall föras vidare. 

Gerd rapporterar att nästa KPR sammanträde blir den 6 maj och kommer att handla om 

en utbildningsdag för de som ingår i KPR. 

 

§7 Budgetfrågor 

Håkan Emanuelsson nyvald i styrelsen och kassör har tillsammans med Stig E 

upprättat övergångsskrivelse för övertagandet av jobbet som kassör. Skrivelsen biläggs 

som Bilaga 1 till protokollet. 

 Nyuppkomna fakturor skall skickas till Håkan Emanuelsson, Nygatan 22, 692 34 

Kumla. 

 

§8 Seniorfestivalen hösten 2020 

May, Barbro samt Stig B och Ann Charlott B deltar i planeringen av festivalen. 

Planeringsmöten 16 mars, 14 april och 11 maj kl. 10-12 i Finrummet på Kvarngården. 

 Samordnare från Kumla kommun är Barbro Karlsson. 

 

§9 Distriktsstämma lördag 4 april i Fjugesta 

Till Distriktstämman åker styrelsen med undantag av Barbro samt Kerstin o Claes 

Ståhbom enligt beslut vid konstituerande möte den 26 februari, Protokoll 3. 

 

§10 Firmateckning  

Stig B och Håkan E går till banken efter mötet för att redovisa bytet av kassör för 

banken. Undertecknat protokoll från konstituerande mötet 26 feb. uppvisas. 

 

§11 Föreningsbidrag att söka hos Kumla kommun 

Stig B redovisar ansökan på kommande Månadsträff den 11 mars. 

 

§12 Utskick av Program Våren 2020 

Programmet är nu tryckt och kuverteras för utskick efter mötet. 

 

§13 Inventering av ändrade e-postadresser och telefonnummer 

Som följebrev till utskick av Program för Våren 2020 ombeds de som har ändrade e-

postadresser och telefonnummer att anmäla detta till Ståhlboms som är 

registeransvariga.  
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§14 Förslag till aktiviteter 

Stig B redovisar förslag till ny aktivitet i föreningen som skulle innebära skapande av en 

matlagningscirkel där receptinsamling och pröva på matlagning skulle ske. 

Inrtresset för innehållet av en dylik aktivitet utreds vidare. Kanske bidrag från ICA Maxi 

går att få. 

 

§15 Övriga frågor 

1. Månadsträff 11 mars. 

Lotterivinster införskaffas av Lennart från Ica vid Biblioteket. 

Lotteriförsäljning diskuteras. Modell av försäljning skall vara att befintlig upprättat 

prislista för medlemmarnas köp av lotter skall användas för att ingen orättvisa skall 

uppstå mellan medlemmarna. 

Räcker inte lotterna till kan ytterligare lotter säljas där vinsterna består av 

Blomstercheckar i ICA Maxi. 

Stig B inköper ett lämpligt antal för att ha i beredskap bl.a till föredragshållaren. 

 

2. Påskbord den 8 april 2020. 

Lennarth har förhandlat med Kumla Hotel om Påskbuffe för 189 kr.  

Beslutas: att medlemspriset blir 150 kr. Anmälan om deltagande skall ske. Var och 

en betalar för deltagandet vid ankomsten till restaurangen och helst med kontanter. 

 

3. Arkivhandlingar Spf Kumlabygden. 

Konstateras att det finns handlingar på flera ställen som bör sparas/arkiveras, bl.a 

hos kassören och sekreteraren. 

Gerd informerar om att Kumla Kommun gärna tar emot handlingar som vi vill få 

arkiverade. 

De som har handlingar som bör arkiveras tittas över av berörda personer. 

 

4. Ny Översiktsplan för Kumla kommun 

Gerd redovisar, i enlighet med kunskap i ärendet, förslag till skrivelse från SPF 

Kumlabygden till Kumla kommun, att översända med anledning av upprättande av 

den nya översiktsplanen för kommunen. 

Gerd o Styrelsen finarbetar förslaget för översändning till kommunen. 

 

§16 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 7 april  Onsdagen 1 april 2020, kl. 09.00 hemma hos Stig Blomqvist. 

 

§17 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet     

 

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

    Sten Granström                 Stig Blomqvist                           Lennarth Helgesson            

sekreterare  ordförande             justerare 


